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 هللا الإ هلإ الأ دهشأو « هيف اًكرابم اًبيط اًريثك ادذمح « نيملاعلا بر هلل دمحلا
 ملسو لص مهللا « هلوسرو هدبع اًدمحم انديس نأ دهشأو « هل كيرش ال هدحو

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع كوابو

 . . دعب امأ

 اًيداه يي ادمحم انديس مهيلإ لسرأ نأ مالسإلا ةمأ ىلع ىلاعت هللا مرك نمف
 حالصإل ىنابرلا جهنملا عضوو « ءاضيبلا ةجحملا ىلع هتمأ كرت « اًدشرمو اًملعمو

 قحتساف « ريثكلاو ريثكلا اًماع نيرشعو ةثالث ىف يَ هللا لوسر ققح دقو « ةيرشبلا

 لئامشلا» باتك ةيمهأ تناك انه نم « انتايح ىف هب ىدتقن اًتسح اًجذومن نوكي نأ
 روص ةعئار ثيداحأب ءاج دقف « (ه۲۷۹ت) ىذمرتلا مامإلا هعمج ىذلا «ةيدمحملا

 اًحرش بتكأ نأ ىلاعت هللا نذإب تدرأف « اًباب نيسمخو ةتس ىف ةميركلا هتايح اهيف

 بتكأ نأب هجهنم ىف ترسو« دهج وأ ةقشم الب سانلا ةماع هؤرقي « نيعباتلا

 ام مث« حرشلا مث ‹ تادرفملا ىناعم مث « ثيدحلا جيرخت مث دنسلاب ثيدحلا

 تافصلا» : لئامشلا ىنعمو «ةيدمحملا لئامشلا حرشب ةينسلا تاقارشإلا»

 ىتلا ةرتفلا تناك دقو « «ةيجسلاو عبطلا» : ليقو « «قالخألا : ليقو « «ةديمحلا

 «ثيداحألا ددعب وَ هللا لوسر ىلع تيلص دقف«ةكرابم ةلحر باتكلا اذه اهيف تفلآ

 ءَ هترايز ىلإ قوشلاو بخلا دادزاف هتيب لهأو هباحصأ عم هلاوحأ ىلع تفرعتو

 مامتلو « ميظعلا لوسرلا اذه ةمظع ىلع تفقو لئامشلا نم اًئيدح تأرق املكو

 ئراقلا اهأرقي ىتح « هي هللا لوسر نع ةرصتخم ةريس حرشلا لبق تمدق ةدئافلا

 . لئامشلا ىف عورشلا لبق ميركلا
 . ريبخ فيطل هدابعبو « ريدق ءاشي ام ىلع هنإ « قيفوتلا لأسأ ىلاعتو كرابت هللاو

 ىسوم دماح لماكلا ماشه

 سردمو بيطخو مامإ
 ى سربيب رهاظلا عماج

 ةرهاقلاب





 ىذمرتلا مامإلاب فيرعتلا

 . يذمرتلا كاحضلا ىسوم نب ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ وه : هبسن

 رهن . ىطسولا ايسآ راهنأ نم رهن ىلع ةميدق ةدلب) غوب ةيرق ىف دلو : هدلوم
 .(م1155-ه7059 (نوحيج

 ىف ةيآ « ًاركاذ « بتكلل فنصم « هظافحو ثيدحلا ءاملع ةمئأ نم : هتافص

 . اريرض ناكو « اهيقف « ناقتإلا

 (عماجلا حيحصلا بحاص) ىراخبلا مامإلا ١- : هخويش

 (حيحصلا بحاص) ملسم مامإلا -؟

 (ننسلا بحاص) دواد ىبأ مامإلا ٣“

 . ريثك مهريغو « ىفقثلا ديعس نب ةبيتق -4
 ةتسلا بتكلا دحأ . ىذمرتلا ننسب فورعملا ((ريبكلا عماجلا)) ١- : هتافنصم

 . ةنسلا لهأ دنع ثيدحلا يف ةمدقملا

 .((ةيدمحملا لئامشلا)) -؟

 . ريثكلا كلذ ريغ هلو « نآلا هل نادوجوملا ناباتكلا امهو

 : هيلع ءاملعلا ءانث

 . («ظفحلا ىف لثملا هب برضي ناك » : ىسيردإلا ديعس وبأ لاق

 : لوقي كلام نب رمع تعمس : مكاحلا لاقو

 عرولاو ظفحلاو ملعلا ىف ىذمرتلا لثم ناسرخب فلخي ملف ىراخبلا تام»
 . «دهزلاو

 ه۲۷۹ ةنس بجر رهش نم رشع ثلاثلا ىف ىلاعت هللا ةمحر ىلإ لقتنا : هتافو

 . (رهنلا ءارو ام ندم تاهمأ نم ةنيدم) ذمرتب نفدو
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 a0 اروا

 رشبلا ديس ةريس ىف رصتخملا باتك

 ةناتك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب ىؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب

 هبسن لصتيو دي ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب

 . مالسلا امهيلع (ميهاربإ) نب (ليعامسإ) ب

 : هِي همأ

 اقرار ةكم توب نيطأ هه هز كو قانا ا و كنا ا دا

 : لك هدل وم

 لوألا عيبر ١١ نينثالا موي مشاه ىنب بعش ىف ةكم ىف ةي لوسرلا دلو

 هتلمح نأ دعب هوبأ تام دقف) بألا ميتي « ليفلا ماع ىف مد/١ ليربأ ٠١ قفاوملا

 ضرألا ىف ادومحم نوكيل (اًدمحم :بلطملا دبع هدج هامسو (رهشأ ةعضبب همأ

 . ءامسلاو

 : لَو هنعاضر 1

 ىنتلا) هي لوسرلا مع بهل ىبأ ةيراج ةبيوث مث « ةنمآ همأ هتعضرأ نم لوأ

 ىلضفلاو فرشلا اهلان ىتلا) ةيدعسلا ةميلح مث (يي يبنلا دلومب رشب امدنع اهقتعأ

 . (ةكربلار ريخلا هيف معف اهرادب ةع يبنلا لولحب



 : ردصلا قش هثداح

 : تارم عبرأ تعقو

 فيرشلا هردص اقشف ليئاكيمو ليربج هاتأ هرمع نم ةعبارلا غلب امدنع : ىلوألا

 ظح انه» : ليربج لاقو اًئيش هنم اجرخأو جلثلا ءامب هالسغو هبلق اجرختساو

 . (ملسم حيحص « ىراخبلا حيحص) (كنم ناطيشلا

 . هي هغولب لبق تعقو دق و : ةيناقلا

 . يحولا لبق : ةثلاثلا

 . عبسلا تاوامسلا ىلإ جارعملا لبق : ةعبارلا

 ۰ : زب همأ ةافو

 روزت نأ تدارأ اهفطعو اهنانحب معنيل همأ ةناضح ىلإ وَ يبنلا داع امدنع

 ‹ ه6 هللا لوسر اهعم تذخأو هللا دبع اهجوز ربق روزتو ةنيدملاب راجنلا ىنب اهلاوخأ

 ا عا كب ىلإ داعو مألاو بألا ميتي زب يبنلا ناكف تتامف تضرم ةدوعلا دنعو

 . هرمع نم ةسداسلا ىف هلي يبذلا ناكو هيبأ ةيراج نميأ

 : بلطملا دبع هدج ةناضح ىف

 هسلجي ناك لب بحملاو ىبرملا معن هل ناكف « بلطملا دبع هدج وي هتيبرت ىلوت
 ًاليوط هل مدي مل هنأ الإ ميظعلا لبقتسملا هل ايجار « هدالوأ نم رثكأ هبحيو هعم

 . نيماع دعب تامف

 ىتهج نم هيبأ وخأ وهف بلاط وبأ همع هنضح هرمع نم ةنماثلا اه يبنلا غلب امل
 . 25 هللا لوسر جوزت ىتح هبح لانو هدالوأآ نيب هتيب ىف أشنف مألاو بألا

 ىف ناكو (نيلسرملاو ءايبنألا ةفرح) منْغلا ىعر هَ يبنلا هب ماق لمع لوأ نإ
 . هرمع نم ةرشع ةيناثلا ىف وهو همع عم ةراجتلاب لمع مث هرمع نم ةنساتلا



 :اريحي بهارلا

 ينهار[ رد( داخل ت ناكم) یف تیرا ا قل هع ران

 تناك ثيح ةي يبنلا فرعف اًينارصن ناكو هتعموص ىف دبعتي ناكو «اريحب ١ ىمسي

  لاقف ةباحسلا كرحتت ملو موقلا كرحتف ةفايضلل مهاعدف « ةباحس بكرلا لظت

 هراضحإب رمأف « ًاريغص اًمالغ « معن : لاق ؟ اًدحأ متكرت له : بلاط ىبأل بهارلا

 لاقف ءانأ : لاق ؟ هوبأ نم : بهارلا لأسف < يَ يبنلا راس املك ةباحسلا تكرحتف

 لاق «همع انأ : لاق « ةايحلا ديق ىلع بأ هل نوكي نأ مالغلا اذهل ناك ام : بهارلا

 . ةكم ىلإ همع هب داعف « هولتق فرع نإف هب عجرا : بهارلا

 : راجفلا برح

 « «ةنانك» و («شيرق» نيب برح تعقو هرمع نم نيرشعلا هي يبنلا غلب امل
 ؛ ىمرلل لبنلا مهل زهجي همامعأ عم ةَ يبنلا كرتشا دقو « «ناليع سيق» ةليبق دض

 . مرحلا رهشألا ىف تعقو اهنأل «راجفلا» برحب تيمسو « حلصلاب تهتناو

 : لوضفلا فلح

 «ىميتلا ناعذج نب هللا دبع» راد ىف «راجفلا» برح دعب شيرق تعمتجا

 :هتوبل دعب لاق فلحلا اذه هو يلا ده قو نيمولطملا ةريصن ىلع تالهانتو
 . ةليضفلل وعدي فلحلا اذه نأل (تبجأل مالسإلا ىف هب ىعدأ ول)

 : دليوخ تنب ةجيدخ ةديسلا نم هجاوز

 ةجيدخ ةديسلا عم لمعف ةدومحملا ةعمسلاو ةنامألاو قدصلاب يلي يبنلا رهتشا

 ام اهيلع صق ةلحرلا نم ةدوعلا دنعو <« «ةرسيم» اهمالغ هعم تلسرأف ةراجتلا ىف

 حابرأ تداز فيكو هآر نم لك هبحأ فيكو ةلماعملا ىف كي يبنلا قدص نم هآر

 ةريفسلا تناكو « اهسفنل هبطخت نأ اف ةجيدخ ةديسلل اًعفاد اذه ناكف « ةراجتلا

 بلاط وبأ ىقلأو « اهبطخو همامعأ عم ةَ يبنلا بهذف « هبنم تنب ةسيفن» امهنيب



 : ةجيدخ ةديسلا رهم

 شيرق ءاسن ريخ نم ىهف « فصنو ةيقوأ ةرشع ىتنثا بهذلا نم اهرهم ناك
 هرمع ناكو «ةرهاطلا) ةيلهاجلا ىف ىمست تناك و ًالامجو الام نهرثكأ و اًبسن

 هلبق نم تجوزت تناكو . اهرمع نم نيعبرألا ىف ىهو اًماع نيرشعو ةسمخ ؤا
 . «ىموزخملا دباع نب قتيتع»و « « ىميمتلا ةرارز نب ةلاه ىبأ ١ ب

 : ةبعكلا ءانب
 تعدصت ىتح ةبعكلا ناردج ليس باصأ اًماع نيثالثو ةسمخ هي يبنلا غلب امل

 ىف امل هناكم دوسألا رجحلا عضي نم ىلع تعزانت لئابقلا نأ الإ اهءانب اوداعأف

 موقلاب اذإف « قيرطلاب رمي لجر لوأ ىلإ موقلا مكتحاف « ميظعلا فرشلا نم كلذ
 نأ رمأو هيف رجحلا عضوف بوثب و يبنلا رمأف يي «نيمألا قداصلا هنإ » : نوللهي

 هديب لب يبنلا هعضو رجحلا عضوم ىلإ اولصو امدنعو هنم افرطةليبق لك ذخأت
 . هناكم ىف ةفيرشلا

 : ءارح راغ ىف دبعتي لَو يبنلا
 يغار ةعيزشبا دبي ماعلا ىف ارهش ارح راغ ىف فج زلخي يلا ناك

 : هل لاقف ءارح راغ ىف ظا «ليربج » هءاج نيعبرألا غلب نأ دعبو «ةثعبلا لبق الا

 « (أرقا» : هل لاقو هلسرأ مث ةديدش ةمض همضف « «ئراقب انأ ام» : لاق « «أرقا»

 لاق « «أرقا» : هل لاقف « هلسرأ مث ةديدش ةمض همضف « «ئراقب انأ ام» : هل لاق

 َقْلَح و َقَلَح ىلا َكْيَر ساب ًأَرْقأ $ : «ليربج » لاقف « «ئراقب انأ ام :٠ كي يبنلا

 مث «؛-١:قلعلا) 4 ِرَلَقْلاِب َمْلَع ىزنلا ©) ٌمَْكألآ َكْبَرو أرك © ٍقَلَع ني َنَسنإلآ
 هتجوز ىلإ ويب يبنلا داعف « هللا لوسر, تن (دمحم) اي لوقي وهو (ليربج » هكرت

 . ثدح ام اهيلع صقو هداؤف فجتري

 : لفون نب ةقرو
 هيلا تيه لا د هلا را حلا ف نبدا ني: لقوا نی وز وه

 ىذلا سومانلا وه اذه »:لفون نب ةقرو هل لاقف « ثدح امب هربخأف هي هللا لوسر عم

 .ةوعدلا كردي ملو تام ةقرو نأ الإ ةَ يبنلا هآر ام قّدص و «كا ىسوم ىلع لزن

١ 



 : ىحولا ماسقأ

 ١- ققحتي مانملا ىف ةي يبنلا هاري امن لكف ةقداصلا ايؤرلا .

 ١- هاري نأ ريغ نم ةَ يبنلا بلق ىف كلملا هيقلي ناك ام .

 . لجر ةروص ىف كلملا هل لثمتي نأ -*

 . ك هللا لوصر ىلع ديدش وهو سرجلا ةلصلص لقم ىف هيتأي نأ -5

 . اهيلع قلخ ىتلا هتروص.ىف كلملا ىري نأ - 5

 ٦- جارعملا ةليل تاوامسلا قوف وهو هيلإ هللا هاحوأ ام .

 . كلم ةطساو الب ةَ هل هللا مالك ۷

 : ةوعدلا

 ةديسلاو « لاجرلا لوأ «ركب وبأ» هل ملسأف اًرس هموق وعدي يب يبنلا ثكم

 (ةثراح نب ديز »و « نايبصلا لوأ «بلاط ىبأ نب ىلع»و « ءاسنلا لوأ (ةجيدخ )

 ىف «قيدصلا ركب وبأ» طشن مث « ءامإلا لوأ ةيشبحلا «نميأ مأ»و « ديبعلا لوأ

 | : مه مالسإلا ىف اولخد دق ةسمخب ىتأف ةوعدلا

 ١- ماوعلا نب ريبزلا ۲ .نافع نب نامثع .

 . ىميتلا هللا ديبع نب ةحلط -

 ةلحرم تءاج نأ ىلإ ارس نينس ثالث نيبرقألا هتريشع وعدي ب يبنلا أدب مث

 . ةوعدلاب رهجلا

 : ةوعدلاب رهجلا

 اذه حفسب ىداولاب ًاليخ نأ مكتربخأ ول متيأرأ» : لاقو هموق ةَ يبنلا عمج

 ام « معن) : اولاق « (ىراخبلا حيحص)«؟ ىقدصم متنكأ مكيلع ريغت نأ ديرت لبجلا

 هدحو هللا ةدابعو ديدجلا نيدلاب 85 يبنلا مهربخأ انه . (اًقدص الإ كيلع انبرج

 در بسهل ابأ نأ الإ ئشب ةكم لهأ دري ملف « «اوحلفت هللا الإ هلإ ال اولون» : ًالئاق

 ليل هموق وعدي وإ يبنلا أدبو « ةوعدلل نوبيجتسي سانلا أدب كلذ دعبو « ءوسلاب
 . ىفألاب ملسأ نمل شيرق تضرعتف « راهن

 ؟ ١



 : ةشبحلا ىلإ ىلوألا ةرجهلا

 ارارف ةشبحلا ىلإ ةرجهلاب 8 يبنلا مهرمأ ملسأ نمل نيكرشملا ءاذيإ دتشا امل
 مهددع ناكو « «ىشاجنلا) همسا دحأ هدنع ملظي ال اكلم اهيف نأ مهربخأو مهنيدب

 مهنأ الإ «ةثعبلا نم ةسماخلا ةنسلا ىف كلذ ناكو « ءاسن سمخو ًالجر رشع دحأ

 . اهلهأ نم ريثك ملسأو رقتسا دق ةكم ىف رمألا نأ نيناظ ةنسلا سفن ىف اوداع

 : ةشبحلا ىلإ ةيناثلا ةرجهلا

 رثكف ناك امم ًاوسأ ةكم ىف لاحلا اودجو ةشبحلا نم نورجاهملا داع امل

 اورجاه « ةأرما ةرشع ىنامثو « لاجرلا نم نينامثو نينثا ىلإ لصو ىتح مهددع

 تلسرأف « ملسأ نمل ءاذيإلا ةدش ىلع ليلد اذهو « ةثعبلا نم ةسداسلا ةنسلا ىف

 نأ لإ نيرجاهملا درب اًبلاطم ‹ ىشاجنلا ىلإ «صاعلا نب ارمع» شيرق
 ورمع» معازم ىلع در ىذلا «ه# بلاط ىبأ نب رفعج » ىلإ لسرأ «ىشاجنلا »
 «ىشاجنلا» ضفرف نيكرشملا ىذأ نم مهنيدب نوراف مهنأ هملعأو «صاعلا نبا

 ْ . مهدر

 : ةعطاقملا

 ةعطاقمو « ملسأ نم لك عم لماعتلا مدع ىلع شيرق نم ةيغابلا ىوقلا تعمتجا

 ىتح نينس ثالث راصحلا رمتساو « مهيلع قاوسألا عطقو بلطملا ىنبو مشاه ىنب
 ىنب ذاقنإل ءالضفلا ضعب ىعسف « رجشلا قاروأ لكأ ىلإ نيملسملاب رمألا لصو

 شيرق تدهاعت ىتلا ةفيحصلا ضقنب اوماقو نيفعضتسملاو بلطملا ىنبو مشاه

 دق اهودجو اهيلإ اوعجر امدنعو ةبعكلا لخاد اهوعضو ىتلاو اهيف امب مازتلالاب

 : مه ءالضفلا ءالؤهو (مهللا كمساب) ةملك ادع ام ةضرألا اهتلكأ

 ١- ةيمأ ىبأ نب ريهز “۲ . ورمع نب ماشه .
 : ماسه ني ىرتشتلا وبأ -4 . ىدع نب معطملا -"

 هل
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 : نزحلا ماع

ae SEE e AG 
 تتام ةسمخ وأ مايأ ةا ةدعبو اديدنق اًنزح هيلع نزحف ةي يبنلل ةيداملا ةيامحلا

  ESOل  EDنزحلا ماع

 زم انلوسر ىلع .
 فئاطلا ىلإ جورخلا :

 فئاطلا نم ةرصنلا بلطي جرخف ب يبنلا شيرق تذآ ةي يبنلا مع توم دعب
 مهيلع نيلبجلا قبطي نأ هيلع ضرعو ملسف لابجلا كلم هءاج ىتح هوذآ مهنأ الإ

 هب كرشي ال هدحو هللا دبعي نم مهبالصأ نم جرخي نأ وجرأ لب» : ةَ يبنلا لاقف
 كبر كامس امك تنأ) : كلملا هل لاقف . (ملسم حيحص « ىراخبلا حيحص) « اًئيش

 . (اًميحر اًفوءر
 : جارعملاو ءارسإلا

 ىلإ ةرجهلا لبقف « ىلعأ ىلإ دوعصلا وه : جارعملاو « ًاليل ريسلا وه : ءارسإلا
 ةباد ىهو) قاربلا هعمو يي يبنلا ىلإ «ليربج » ءاج اًبيرقت فصنو ةنسب ةنيدملا
 تيب ىلإ لصو ىتح اليل لي يبنلا اهبكرف (ادج ةعيرس ءايبنألا الإ اهبكري ال
 عم دعص مث « مهيلع ةليضفت يلع ليلد اذهو اًمامإ ءايبنألاب ىلصف سدقملا

 ىأرف ةيناثلا ءامسلا ىلإ دعص مث ظا «مدآ » ىأرف ىلوألا ءامسلا ىلإ «ليربج »

 اا (فسوي» ارق ةثلاثلا ءامسلا ىلإ دعص مث لكا «ىيحي »و اقا « ىسيع »

 ةسماخلا ءامسلا ىلإ دعص مث كا «سيردإ » ىأرف ةعبارلا ءامسلا ىلإ دعص مث

 دعص مث اطا «ىسوم» ىأرف ةسداسلا ءامسلا ىلإ دعص مث كا «نوراه» ىأرف

 ةبعكلا قوف وهو ةكئالملا هجحت ىذلا رومعملا تيبلا ىأرف ةعباسلا ءامسلا ىلإ

 ىلإ بهذ مث « رومعملا تيبلا ىلإ هرهظ دنسي ظا «ميهاربإ » ىأرف « اًيدومع

 نإو تقرتخا تمدقت نإف مدقت : ا ي لاو ا لير قو انهو ىلا ةر

 ةيلع نضرفو هير ةملكف قولخم ةيلإ لصي مل ناكم ىلإ لضوف . تقرتحا تمدقت
 ناميإلا ىوق ناك نم هقدصف هآر امب مهربخأ هموق ىلإ ةَ يبنلا داع املو . ةالصلا

 نانا دراو

١ 



 : لئابقلا وعدي وَ يبنلا

 ضرعي جحلا مسوم ىف ةكم تءاج ىتلا برعلا دوفو لبقتسي زب يبنلا ناك

 . هوعيابي مل مهنأ الإ هتوعدل اوباجتسا برثي نم ةعامج لباق ىتح مالسإلا مهيلع
 : ىلوألا ةبقعلا ةعيب

 انثا مهددعو ةبقعلا دنع 5 يبنلل ىلوألا ةلباقملا نم ماع دعب برثي دفو داع

 مأ نب هللا دبع» مهعم لسرأف « هيك يبنلا اوعيابو جرزخلاو سوألا نم ًالجر رشع

 . مالسإلا ىلإ سانلا ناوعديو نآرقلا ملسأ نم ناملعي «ريمع نب بعصم و «موتكم
 : ةيناثلا ةبقعلا ةعيب

 ةثالث هعمو ةكم ىلإ داع برشي ىلإ (# بعصم » لاسرإ نم ةنس رورم دعب

 حجن دقو «ةوعدلا ةيامحو ةرصنلا ىلع اَ يبنلا اوعياب ناتأرماو ًالجر نوعبسو

 ةأيهم اهلعجو برثي لهأ سوفن ىف مالسإلا سرغ ىف (هنيذ ريمع نب بعصم»
 . عمجأ ملاعلا ىلإ ةنيدملا نم تجرخ ىتلا ةيمالسإلا ةوعدلا لابقتسال

 : ةنيدملا ىلإ ةرجهلا

 ىلإ ةرجهلاب نيملسملل يو يبنلا نذأ ملسأ نمل نيكرشملا ءاذيإ دتشا امدنع

 وبأ» رجاه نم لوأ ناكو «ةديدج ةعقب ىف مالسإلل اًرشنو نيدلاب اًرارف ةنيدملا
 ًارهاجم رجاه (هن5# باطخلا نب رمع» نأ الإ رس ةرجهلا تناكو (ِهنيَذ ةملس

 وبأ» ناكو « ةي لوسرلا ةرجهل تقولا ناح املو « هعنم لواحي نم لكل اًدعوتم

 يبنلا رجاهو ميظعلا فرشلا اذه لانف هتلحر ىف هل اًقيفر نوكي نأ ىنمتي هذ ركب

 راظنأ نع اًديعب اًقيرط كلسو «ه4» قيدصلا ركب ىبأ» نم اهارتشا ةلحار ىلع زب
 امهيتأت «اُ ركب ىبأ تنب ءامسأ» تناكو « مايأ ةثالث روث راغ ىف أبتخاو شيرق

 اريبخ « ًارفاك ناكو «طقيرأ نب هللا دبع» ةلحرلا ىف امهليلدو « بارشلاو ماعطلاب

 . قيرطلاب
 : دبعم مأ ©

 نبل ةبرش اهنم بلطف ةأرما ىلع هبحاصو هِي يبنلا رم ةلحرلا ءانثأ ىفو

 ىلع ويي يبنلا حسمف نبل اهعرض ىف سيلو ةفيعض اهتاش نإ هل ةلئاق ترذتعاف
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 لَم موقلا رخآ برشو هعم ناك نم ىقسو اهاقسف ريفولا نبللاب تءاجف ةاشلا عرض

 . هنس اعضاوت

 هنأ اهربخأو هفرعف ةي يبنلا هل تفصوف ثدح امم بجعت اهجوز داع امدنعو

 مالظ ىف ريسيو راهنلاب ةي يبنلا ماني مايأ ةينامث ةلحرلا ترمتساو ةَ يبنلا وه

 لصو املف 85 يبنلا لوصو نورظتني موي لك نوجرخي برشي لهأ ناكو « ليللا
 : اودشنأ

 عادولا تاينث نم انيلع ردبلاعلط

 عاد هللا دام انيلع ركشلا بجو

 عاطملا رمألاب تنج انيف ثوعبملا اهيأ
 عاد رييخاياّبحرم 2 ةنيدملا تفرش تنئج

 ةعمج لوأ هيف ىلصو مالسإلا ىف دجسم لوأ اهب ىنبو ءابق ىلإ زي يبنلا لصوف

 فرش اودارأ نيذلا راصنألل لوقي ناكو ريست هتقان وي يبنلا كرتو <

 ىنب نم نيميشي نيمالغل دبرم ىلإ تلصو ىتح « «ةرومأم اهنإف اهوعد »هتفاضتسا
 اًدجسم هيلع ىنبو ( هذ قيدصلا ركب ىبأ» نم هضرتقا لامب امهنم هارتشاف راجنلا

 . هتاجوز تارجحو

 : ةنيدملا ىف هلي يبنلا لامعأ
 همودق رونب اهرون ثيح ةرونملا ةنيدملاب تيمس برشي ىلإ هيك يبنلا لصو امل

 : ىتآلاب ماقو دل
 . راصنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا - ١ , دحمملا ءا

 . ةنيدملا دوهي عم قيثاوملاو دوهعلا ماربإ -

 ىسقالت ناكمو ةلاسرلا غيلبت زكرمو ةدابعلا ةيدأت رقم نوكيل هانب دجسملاف

 نم هل اًخأ راصنألا نم لجر لكل لعج ىأ» : ةاخاؤملا ىنعمو « نينمؤملا

 عاقنيق ىنب دوهي عم اهدقع دوهعلاو قيثاوملاو « «هنكسمو هلامب هدعاسي نيرجاهملا
 لامعألا هذهو راوجلا نسحو مالسلا ىلع ِةو يبنلا مهدهاعف ريضنلاو ةظيرقو

 . ةيمالسإلا ةلودلا ءانب ىف ةاون تناك ةثالثلا

1١5 



 : ةلبقلا ليوحت

 اهجوتم لظو ةرجهلا لبق سدقملا تيب ىلإ هتالص ىف هجوتي يب يبنلا ناك دقل
 تيب يلإ هجوتي نأ هبر وعدي ءامسلاب قلعم هبلقو ارهش رشع ةتس ةرجهلا دعب هيلإ
 هللا تيب ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا تلوحتف هبر هل باجتساف « ةكمب مارحلا هللا

 . ةرجهلل ةيئثلا ةنلا نم نابعش رهش نم رشع سماتلا ىف كلذو ةكم ىف مارحلا

 « اًهلَضَررَت هلق َكئَيِلَوْلَف املأ ىقَكِهْجَو ٌبلَقَت ىر دق ) : ىلاعت لاق
 ١(. 5 4 :ةرقبلا)

 8, يبنلا تاوزغ
 لب ءامدلا كفسل اًح وأ ءادتعا وأ اًماقتنا ةيركسعلا ةي يبنلا تاوزغ نكت مل

 يبنلا لسرأ دقو « اهل ةيامحو ةوعدلل اًرشنو دتعم لكل اًبيدأتو ءادتعالل ادر تناك

 . اهتيامحو ةنيدملا نيمأتل ردب ةوزغ لبق ةيبرحلا ايارسلا وي
 : ه ۲ ناضمر ۱۷ ىربكلا ردي ةوزغ

 ‹ «نايفس وبأ » اهدوقي (ريعب فلأ) شيرقل ةيراجت ةلفاق مودقب كي لوسرلا ملع

 لسرأ «نايفس ابأ» نأ الإ (اهومكلفني هللا لعل اهيلإ اوجرخا) : هباحصأل لاقف
 «نايفس وبأ» راشأف « ةلفاقلا تجنو رخآ اقيرط كلسو شيرق نم نوعلا بلطي

 برشي مايأ ةثالث ردب دنع ثكمي نأ مسقأ «لهج ابأ» نأ الإ نيكرشملا ةدوعب

 يك يبنلا جرخ انهو « اًشيرق باهتف برعلا هب عمستو ءانغلا عمسيو رمخلا
 ددع ناكو « سارفأ ةثالثو اريعب .نيعبس ىف ًالتاقم رشع ةتسو ةئامثالث عم مهتاقالمل

 ترادو ‹ سرف ةئامو ريعب ةئامعبس مهعمو التاقم نيسمخو ةئامعست نيكرشملا
 دقو نيملسملل رصنلا ناكو نيدحوملا بولق تيبثتل ةكئالملا هللا لزنأو ةكرعملا

 ایما نرش راو الف نوع نك رتكملا نم لو اديه يشع ةعيزأ كيانما

 لَو » : ىلاعت لاق . نار یا: نیو ( له ربأ» هللا ودع اهيف لتقو

 OE e كتل هلا اون وكاف لذا ماو رد هلأ ْمكرَص

 ) : ۲٣(ةينسلا تاقارشإلا ۱۷



 : ه ۲ لاوش عاقنيق ىنب ةورغ
 اوناكو هودهاعو هلو يبنلا مهدهاعو ةنيدملا نونكسي نيذلا دوهيلا نم مه

 مهفطاعتو نيملسملل مهؤادع رهظ ردب ىف نيملسملا راصتنا دعبف « بهذلل اًعانص

 ةملسم ةأرما نأ مهب رمألا لصو ىتح كلذ ءارج نم هك يبنلا مهرذحف شيرق عم

 ‹ دوهيلا كحضف اهتروع تفشكناف اهرامخب اهبوث ليذ ىدوهي طبرف مهقوس تلخد
 لآ يبنلا مهرصاحف « هولتقف ىدوهيلا لتقف ملسم ءاجف (هامالسإ او) تحاصف

 . هولعف امل ءازج ةنيدملا نم مهدرطف اوملستساف اًموي رشع ةسمخ

 : ه۲ ةجحلا وذ قيوسلا ةوزغ

 ىف («نايفس وبأ» جرخ ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا نم ةجحلا ىذ نم سماخلا ىف

 ىلإ اولصوف نيملسملا برح نوديري دازلا نم نيففختم ةكم ىكرشم نم نيتئام
 يبنلا دارأ املف لخنلا ضعبو نيراد اوقرحو راصنألا نم نينثا اولتقو ةنيدملا فارطأ

 تناكو (ماعطلا نم عون) قيوسلا مهفاتكأ نع نوقلي مهو اورف مهبرحل جورخلا وَ
 . مايأ ةسمخ ةنيدملا نع هيو يبنلا بايغ ةدم

 : ھه ۳ لاوش دحأ ةوزغ

 ردب موي مهتميزه درل تعمتجا اًشيرق نأ اهببسو دحأ لبج نم برقلاب تعقو
 مهددعو مهتاقالمل نوملسملا جرخو لتاقم فالآ ةثالث هددع شيج ىف اوجرخف

 اوكرتي الأو لبجلا قوف فوقولاب اًيمار نيسمخ يي يبنلا رمأو لتاقم ةئامعبس

 ةامرلا نظف ًالوأ نيملسملل رصنلا ناكو ةكرعملا ترادو يَ يبنلا رمأب الإ مهناكمأ

 لبق د (ةيلولا نب ب دلاخ » فتلاف مهنم ًاليلق الإ مهنكامأ اوكرتف ت تهتنا دق ةكرعملا نأ

 ببسب نوكرشملا رصتناف نيملسملا رصاحو ةامرلا نم ىقبت نم لتقو -همالسإ

 نوعبس نيملسملا نمو نورشعو نانثا نيكرشملا نم لتقو و يبنلا رمأ نايصع
 «ريمع نب بعصم)و «شحج نب هللا دبع»و يب يبنلا مع «ةزمح» مهنم اديهش

 a ابرد تف اكو تورس راك وحلا ضو (عيبرلا نب دعس »و

 امن اَوُمَلعآَف َمتْيلَوَت نإ وُرَذَحَأَو َلوُسّولآ اوُعيِطَأَو هلأ أوُعيِطَأَو اا لاق
 ودم ر روو

 >۲: ةدئاملا) 4 نيبملا غللبلا اتلوس
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 : ه ۲ دسألا ءارمح ةوزغ

 رداق هنأ مهل تبثيل اًشيرق ىقالي نأ ب يبنلا دارأ دحأ ةكرعمل ىلاتلا مويلا ىف

 نيملسملا ىلع ءاضقلا ىلع مزع نيكرشملا دئاق «نايفس وبأ» ناكو مهبرح ىلع

 ابأ اي : لاقف ؟ كءارو اذام : «نايفس وبأ» هلأسف «ىعازخلا ىبأ نب دبعم» ىقلف

 لايمأ ةينامث دعب ىلع دسألا ءارمحو « مكبرحل ةدعلا اودعأ مهنإف مهنم رف نايفس

 نأ ملع امدنع ةنيدملا ىلإ عجر مث مايأ ةثالث ي يبنلا اهيف ركسع ىتلاو ةنيدملا نم
 . تدارأ امع تعجر اًشيرق

 : ه ٤ ريضنلا ىنب ةوزغ

 نونكسي دوهيلا نم ةريبك ةليبق ريضنلا ونبو « ةرجهلل ةعبارلا ةنسلا ىف تعقو
 هونيعي نأ مهنم ديري هباحصأ نم رفن عم جرخ هِي يبنلا نأ اهببسو « ةنيدملا ىلاعأ

 فلا عصي ذأ نلعب ةوقبلا جاف رم لحرب اقع الق نيلجر هد قلع
 لسرأو ةنيدملا ىلإ داعف « مهركمب هي هيبن هللا ملعأف « توميف ةرخص هيلع ىقليو
 نأ مكيلإ ىنلسرأ هللا لوسر نإ : مهل لوقي «يراصنألا ةملسم نب دمحم» هلك يبنلا

 « ىب ردغلا نم متممه امب مكل تلعج ىذلا دهعلا متضقن دقل ىدالب نم اوجرخا

 . هقنع تبرض كلذ دعب ىتر نمف ارشع مكتلجأ دقل
 مهلاومأب اوجرخي نأ ىلع اوملستساف 5 يبنلا مهرصاحف جورخلا اوضفرف

 . 45 يبنلا قفاوف حالس نودب نكلو مهتايرذو مهسفنأو
 : ه ٤ نابعش ةرخآلا ردي ةوزغ

 لي يبنلا جرخف (ةمداقلا ردب اندعومو ردبب ردب) : دحأ موي «نايفس وبأ» لاق

 ملو تدبج اهنأ الإ شيرق ةاقالمل دعوملا بسح ةعبارلا ةنسلا نم نابعش رهش ىف
 ٠ رشت

 : ه ٠ لوألا عيبر لدنجلا ةمود ةوزغ

 ىف ويب يبنلا هيلإ جرخ ناكم دعبأ وهو ماشلا دالب ىف كوبت نم بيرق ناكم یه
 لفاوق ىلع ريغت تناك ىتلا لئابقلا بيدأت اًديرم هباحصأ نم فلأ ىف تقولا كلذ
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 ‹ ه6 يبنلا مودقب تملع امدنع ترف لئابقلا هذه نأ الإ اهددهتو نيملسملا راجت

 .عقو دقو مهبيدأت دارأ لب مهبرح دري مل هنأل مهعبتتي ملو ةنيدملا ىلإ ةي يبنلا داعف

 : ه ه لاوش بازحأللا ةوزغ

 ملو نيملسملا برح ىلع لئابقلاو اًشيرق اوضرحف ةنتفلا عاقيإ دوهيلا تدارأ
 «ىسرافلا ناملس» هيلع راشأف هباحصأ راشتساف مهبرحل اًدعتسم ويب يبنلا نكي

 نوكرشملا ناكو قدنخلا رفحو لإ يبنلا قفاوف هزواجت ىلع نوردقي ال قدنخ رفحب
 فالآ ةرشع مهددع ناكو اهنم نولخدي ةرغت نودجي مهلعل هلوح نورودپ

 . ارهش راصحلا رمتساو ماهسلاب ىمرلا نافرطلا لدابتو فالآ ةثالث نوملسملاو

 : دهعلا نوخت ةظيرق ةليبق ©

 بهذف راصحلا لوط اهعم نمو شيرق لمت نأ دوهيلا فاخ راصحلا لاط امل

 لي يبنلا عم دهعلا ضقن مهنم بلطي ةظيرق دوهي ىلإ ىدوهيلا «بطخأ نب ىيح »
 مهركذيو ةظيرق حصني لسرأو « ربخلا نم ققحتف 5 هللا لوسر ىلإ رمألا ىهتناو

 . هوناخ مهنآ الإ دهعلاب

 :رصنلارئاشب ©

 ىنإ) : ًالئاق ا هللا لوسر ىلإ ( ىعجشألا رماع نب دوعسم نب ميعن ) ءاج

 نم دحاو لجر تنأ امنإ» : 25 يبنلا لاقف « (ىمالسإب ىموق ملعي ملو تملسأ

 برحلا نإف جرخاف كئاقب نم انيلإ بحأ ناك انع تلّدخف تجرخ ولف نافطغ

 . (ىراخبلا حيحص) ( ةعدخ

 اًنامض شيرق نم رشبلا نم ائهر دوهيلا ءاطعإب دوهيلاو شيرق نيب ةئتف عقوأف

 قدص : ةظيرق تلاق « شيرق تضفر امدنعف (شيرق دنع ميظع ىش اذهو) ةكرعملل

 ةدوربلا ةديدش ةليل ىف ةفصاع احير مهيلع هللا لسرأف مهتملك تفلتخاف « «ميعن

 - . ىودج الب شيرق تداعو ةمغلا تلازف « ءاقبلا اوعيطتسي ملف مهمايخ تعلتقاف
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 : ه ٠ هظيرق ىنب ةوزغ
 مهتنايخ در اًدصاق ي يبنلا جرح ه ه ةنس ةجحلا ىذ لئاوأو ةدعقلا ىذ ىف

 مهسفنأب جورخلا نوبلطي مهنع اًضوافم اولسرأ همودقب اوملع املف بازحألا موي

 و نيرشعو ةسمخ مهرصاحف ضفر زب يبنلا نأ الإ« ريضنلا ىنب لثم مهتايرذو
 لقي نأ مهيف یمکح): لاقف «« هلظ ذاعم نب دعس» مهيف مكحف اوملستسا اهدعب

 اولتقف «هللا مكح كلذ »»: هب يبنلا لاقف «(مهلافطأو مهؤاسن ىبستو مهولتاقم

 . دوهيلا عيمج نم ةنيدملا ترهط كلذبو « رئب ىف اوقلأو لجر ةئامتس اوناكو

 هب < ةا قلطسملا ىن ةو

 ىبأ نب ثراحلا» مهميعز نأ اهببس ناكو ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا ىف تعقو

 ‹ مهمزع نم ي يبنلا دكأتف وك يبنلا برح ديري لئابقلا ضعب عمج «رارض
 كلذ عزفأف هولتقف نوملسملا هيقلف نيملسملا ىلع سسجتت اًئيع «ثراحلا» لما

 مههايم عضوم ىلإ هَ يبنلا لصو املف « بعرلا مهبولق ىف ىقلأو قاطضاملا يب
aا ا  SECS E ERE 

 ىف اًببس تناكو اهجوزت مث 5 يبنلا اهقتعأف «ثراحلا تنب ةيريوج » اهيف ترسأو
 . رسألا نم اهموق ذاقنإ

 : ه ٦ هنس ةيبيدحلا حلص

 غلب رمتعم ةئامعبرأو فلأ ىلاوح ىف ةرمعلل ةكم اًدصاق هي يبنلا جرخ

 ىف انيلع لخدي نأ ديري) : اولاقو اوعمتجاف اوفامخ ةي يبنلا جورخ نيكرشملا
 لسرأف هتين اًشيرق ملعي نأ ِةي.يبنلا دارأف . (اَدبأ اذه نوكي ال هللاو ارمتعم هدونج

 ةليسو لكب مهعانقإ لواحي مايأ ةثالث ةكم ىف ماقأف مهيلإ (هنذ نافع نب نامثع»

 . نيملسملا نيب «نامثع» لتقم ربخ عاشف

 : ناوضرلا ةعيب

 ةبعيب ةرجشلا دنع ةي يبنلا نوملسملا عياب «نامثع» لتقم ربحخخ عاش امل

 ملسلا ىلإ اولام ةسعيبلا هذه رمأب شيرق تملع املف شيرق لاتق ىلع ناوضرلا
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 «ورمع نب ليهس» شيرق تلسرأو اًملاس «نامثع» داعو مهتبيه ىلع ةظفاحم

 . حلصلا ىلع ةَ يبنلا ضوافي
 : ةيبيدحلا حلص طورش مهأ

 . بروح هلي نيس رشع ةندهلا ١>

 نمو ؛ (ركب» ةليبق هيف تلخدف « لخديلف شيرق فلح ىف لوخدلا دارأ نم ١-

 . «ةعازخ» ةليبق تلخدف « لخديلف واهب هللا لوسر فلج ىف لوخدلا دارأ
 . حالس نودب مايأ ةثالث ةكم ي لوسرلا لخديو مداقلا ماعلل ةرمعلا ليجأت ٣-

 نم شيرق ىلإ ءاج نمو « ةي لوسرلا هدر هيلو نذإ نودب شيرق نم جرخ نم ٤“
 :هودري ال انتر نيملنبملا

 . مهل ريخ تناك اهنأ الإ نيملسملا ىلع ةيساق تناك نإو طورشلا هذه

 : ءارمألاو كولملا ةبتاكم

 ةوعدل 8ك يبنلا غرفت نيكرشملاو نيملسملا نيب ةندهلاو ةيبيدحلا حلص دقع دعب

 عيمجل ةيمالسإلا ةوعدلا لومشو مومع ىلع ليلد اذهو اهريغو ةرواجملا لودلا
 . نوكلا

 . ملسأف «ةيمأ نب ورمع» عم «ىشاجنلا» ةشبحلا كلم ىلإ اًباتك لسرأ ١-

 ادر هدرف «ةعتلب ىبأ نب بطاح عم اًباتك رصم كلم «سقوقملا» ىلإ لسرأ ١-
 . ملسي ملو :8 هللا لوسر ىلإ اياده لسرأو ًاليمج

 قزمف «ىمهسلا ةفاذح نب هللا دبع» عم سرفلا كلم «ىرسك » ىلإ اًباتك لسرأ -*

 . ناك دقو هكلم قيزمتب هيلع اعدف و هللا لوسر باتك

 الام هاطعأف «ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحد» عم مورلا كلم «رصيق» ىلإ اًباتك لسرأ ٤-

 . ملسي ملو ةوسكو

 . ملاعلا ءاحنأ ىف بتكلا نم كلذ ريغو

 : ه ۷ مرحملا ربيخ ةوزغ
 نع دعبت ةميظع نوصح تاذ ةنيدم ربيخو « ةعباسلا ةنسلا نم مرحملا ىف تعقو

 نيبو اهنيب نكي مل ىتلا ربيخ نأ اهببسو « اًبيرقت ارتم وليك نينامثو ةئامب ةنيدملا
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 ىتح مهفقوم ريغتف ( ريضنلا » و« عاقنيق ىنب 9 دوهيل أجلم تراص ءادع ىأ يب يبنلا

 حلص دهش نمب مهيلإ جرخف 5 يبنلا دض اوفلاحتو «نافطغ» لئابقب اولصتا

 ةيارلا نيطعأل) : ةوزغلا هذه ىف و يبنلا لاقو « ةينامث مهنوصح تناكو ةيبيدحلا
 ىلع »ل اهاطعأف (هيدي ىلع هللا حتفي هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي ًالجر اًدغ

 ذخأف مهنوصح ىلإ اورف نيملسملا شيج دوهيلا ىأر املف «ه4ظ بلاط ىبأ نب
 دارأف ةريثك مئانغلا تناكو رصنلا مت ىتح نصح دعب اًنصح اهنوحتفي نوملسملا

 مهل اهاطعأف ‹ اهعرزن ضرألا هذه ىف انعد : اولاقف مهضرأ نم مهدرط هي يبنلا

 . اهرامث صن نيملسملل نوكي نأ ىلع

 : ه 7 ةجحلا ىذ رهش ىف ءاضقلا ةرمع

 اهيف ماقاو ةكم لخدف ًارمتعم نايبصلاو ءاسنلا ىوس نيفلأ ىف ةي يبنلا جرخ

 ثراحلا تنب ةنوميم» ةديسلاب ةي يبنلا جوزت ةرمعلا هذه ىفو مايأ ةثالث

 هنأل وأ ةيبيدحلا ةرمع نع ءاضق تناك اهنأل ءاضقلا ةرمعب تيمسو ««ةيرماعلا

 . ةحلاصم اهلخد

 : ه + ىلوألا ىدامج هتؤم ةوزغ

 لب يبنلا ثوعبم لتق اهببس ناكو ةنماثلا ةنسلا نم ىلوألا ىدامج ىف تعقو

 ءارفسلا لتق ناكو < «ىرصب» ميظع ىلإ هلسرأ ىذلا «ىدزألا ريمع نب ثراحلا »

 فالآ ةثالث و يبنلا زهجف - ندرألا قرش ماشلا ىندأب ةيرق ةتؤمو - ةعشب ةميرج

 نير كا ةداقلاف لف نإ. لاقو هل ةف راح نب فيز ل هالا ىظعأو لئاقم
 « متئش نم اوراتخاف لتق نإف (هنَذ ةحاور نب هللا دبع »لف لتق نإف «ه بلاط ىبأ

 لهأ ددع ناكو «ه# ديلولا نب دلاخ » نوملسملا راتخاو عيمجلا دهشتسا دقو

 فلأ ةئامب مورلا كلم هدمأو «ةتؤم» ريمأ «ليبحرش» دونج نم فلأ ةئام «ةتؤم»

 نيملسملا ءاج اددم نأ مورلا نظف فوفصلا مظن ةدايقلا «دلاخ » ىلوت املف ىرخأ

 دهشتسا دقو « نيملسملا دونج ىلع اظفاحم ةكرعملا نم بحسني «دلاخ »ب اذإف

 كلا مورلا نم تاو النحر سم اننا اهب

۲۳ 



 نأ عيمجلا فرعو برعلاو مورلا سوفن ىف ااريبك ارثأ تكرت ةكرعملا هذهو
 . اهب ناهتسي ال ةوق نيملسملا

 : ھه ۸ ناضمر ٠١ ةكم حتف

 جرخأ ىتلا هضرأ كي يبنلا لخد دقف « ةيمالسإلا حوتفلا مظعأ وه حتفلا اذه

 «ركب» ةليبق نأ اهببسو « نيكرشملا نم ةبعكلا ررحو اهمانصأ رّسكو « اهنم

 دقو يي يبنلل ةيلاوملا «ةعازخ» ةليبق ىلع ًاليل تمجه شيرق فلحل ةيلاوملا
 (ىعازخلا ملاس نب ورمع» بهذف < ًاليتق نيرشع اولتقف (ًاركب» شيرق تنواع

 «ورمع اي ترِصن » : 8 يبنلا لاقف « ب هللا لوسر نم ةرصنلا بلطي ةعازخ ميعز
 يبنلا نأ الإ تعنص ام ىلع تمدن تلعف ام شيرق تلعف املف « (ىراخبلا حيحص)

 ىلإ لسمو اف رس ةكم وک راسو: لئاقس تالا ع عليي اک ا هج
 وبأ» جرخو شيرق تفاخف < اًرجاهم اًملسم هل سابعلا» همع هيقل («ةفحجلا »

 « (ملسا) : هل لاقف ويب يبنلا ىلإ هب بهذف «سابعلا» هيقلف . رمألا ام رظني «نايفس

 دقل» : مهل لاقو ةكم ويب يبنلا لوخد لبق هموق ىلإ عرسأو «نايفس وبأ» ملسأف

 . ىبأ راد لخد نمو نمآ وهف هراد لخد نمف هب مكل لبق ال امب هللا لوسر مكءاج
 ماو تعب لع الج انباع و يتلا لخدو « (ىراخبلا حيحص)«نمآ وهف نايفس

 اولتقو نيك رشملا ضعب ب مجاه دقف (5# ديلولا نب دلاخ » ,ةيحان نم الإ لاتق عقي

 ا ل ل ا
 زي يبنلا لاقف « (ميرك خأ نباو ميرك خأ) : اولاق « (ىف نولوقت ام) : لي يبنلا
 اجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخد دقو « (ىراخبلا ا ءاقلطلا متنأف اوبهذا»

 ةكم ترهطو (اًمنص نيتسو ةئامثالث تناك) 0 اهموي نافلأ ملسأو

 ىف روح دي سائل َتْيَأَرَو © ُحْمَمْلآَو هلأ ٌرْصَن َءآَج اَذإ ط: ىلاعت لاق «مانصألا نم
Eu۱-۳: رصنلار ابار نا  ). 

 : هه ۸ نينح ةورغ

 («فيقث »و «نزاوه» اتليبق تعمتجاف ةكم حتف دعب نيملسملا نم برعلا تفاخ

 «فوع نب كلام» ةدايق تحت هَ هللا لوسر برح ىلع مهرمأ اوعمجأو ىروشلل

۲ ٤ 



 مهلاجر فشخ مهلافطأو مهؤاسن نوكت نأ مهرمأو لتاقم فلأ نيثالث دعأ ىذلا

 لاتق ىلع 'معفادو مهنم راف لكل اًعنام كلذ نوكيل) لاومألاو لبإلا مهدعبو

 رتغاف لستافم فلأ رشع انثا هددع شيج ىف مهتاقالمل ب يبنلا جرخف (نيملسملا

 زك هللا لوسر ىلع كلذ قشف (ةلق نع مويلا مزهن نل) : اولاقو نيملسملا ضعب
 تراد اسملف ؛ ىلاعت هللا دنع نم رصصنلا نوك عم ةرثكلل رصنلا اوبسن مهنإ ثيح

 ريشكلا رفف نينح اهتربد ىتلا ةعيدخلاو ءاهدلاو ركملاب نوملسملا ئجوف ةكرعملا
 انأ بذك ال يبنلا انأ » : ةي يبنلا ىدانف ؛ ليلقلا الإ تبثي ملو نيملسملا فوفص نم

 ىسلع ةرئادسلا ترادو اوداعف ؛ (ىراخبلا حيح ص) «بلطملا دبع نبا

 ةميلغ مهلاوصأو مهؤاسن تراصو نيملسملل رصنلا ناكو «فيقث هو«نزاوه»
 . نيملسملل اًدافتسم اًسرد ةوزغلا هذه ربتعت كلذبو « نيملسملل

 : ه5 كوبت ةوزغ

 دعأف نيملسملا برحل.ةدعلا دعت مورلا نأب هي هللا لوسر ىلإ رابخألا تلصو

 تناكف اهتدشل «ةرسعلا) ةوزغب تيمسو « لتاقم فلآ نيثالث غلب اًريبك اًشيج مهل

 ةئامثالث «نافع نب نامثع» زهج اهيفو نيبراحملا نم ةتس وأ ةسمخ لمحت ةقانلا

 ملعأ ىتلا ةديحولا ةوزغلا ىهو هللا ليبس ىف هلك هلام «ركب وبأ» جرخأو لتاقم

 ىلإ ي يبنلا لصو املو اهتبوعصو اهتدشل كلذو ريسملا نيأ ىلإ هدونج ويي يبنلا

 ناك دقو . وي هللا لوسر مودقب اوعمس امدنع اورف دقف مورلا شيج دجي مل كوبت

 . ؟ نيملسملا ةوق مامأ نم مورلا كلم رفي فيكف برعلا دنع ريبك رثأ ةوزغلا هذهل
 : ه ٩ دوقولا مانع

 ةعاطلاو ءالولا نلعتل ةيبرعلا ةريزجلا رئاس نم دوفولا تعباتت كوبت ةوزغ دعب
 دوفولا هذه نمو « ىمالسإلا حتفلا اهيلإ لصي نأ لبق اهلبقتسم نمؤتل وكي هللا لوسرل
 .(فيقث » دفوؤ « ( رکب نب دعس ونبالو « (ميمت )و « «سيق دبع دفو

 : ه ٠١ عادولا ةجح

 ىتلا ةديحولا ىهو) ححلا ةضيرف ءادأل ةً يبنلا جرخ ىرجهلا رشاعلا ماعلا ىف

 ةدغقلا ىذ رهش نم نيرشعلاو سماخلا ىف ةنيدملا نم جرح دقف (مالسإلا ىف اهادأ

Yo 



 مطخو نيملسملا نم فلآ ةئام نم رثكأ هعم جحو «ةفيلحلا ىذ» نم اًنراق جحو

 دعاوق ىسرأ اهيفو «عادولا ةبطخ »ب تيمس ىتلا ةروهشملا هتبطخ ي يبنلا هيف
 :ةاواجملاو لدعلاو ةيرحلا

 : ةيرجه ١١ ةنس لوأ عيبر ٠١ ةي لوسرلا ةافو

 تنب ةنوميم» تيب ىف ةرجهلا نم رشع ةيداحلا ةنسلا نم رفص رهش رخاوأ ىف
 ضرملا هيلع دتشا املف هلو يبنلا ىلع رهظت ضرملا ضارعأ تأدب ف ثراحلا
 رمأ هضرم ءانثأ ىفو « هل نذأف كَ ةشئاع» تيب ىف نوكي نأ هتاجوز نذأتسا

 ةثالث لي هضرم رمتساو « اًمامإ نيملسملاب ىلصي نأ (هن# قيدصلا ركب ابأ»

 نم ةرشع ةيداحلا ةنسلا نم لوألا عيبر نم رشع ىناثلا نينثالا موي ىحض ىفو امو
 ةمدص يي هتوم ناكو « اًماع نيتسو ةثالث نع هبر ىلإ ةرهاطلا هحور تضاف ةرجهلا
 باوثأ ةثالث ىف نفكو «قيدصلا ركب وبأ» ربخلا نلعأو نيملسملا ىلع ةديدش

 نب لضفلا»و «سابعلا) همع.هلسغو « اهب تام ىتلا هبايث ىف لسغ نأ دعب ضيب

 هالوم(نارقش»و (ديز نب ةماسأ»و «بلاط ىبأ نب ىلع» همع نباو «سابعلا

 . (سابعلا نب مثق»و

 ىف ةي نفدو « لافطألا مث « ءاسنلا مث « لاجرلا ىدارف نوملسملا هيلع ىلصو

 . ءاعبرألا ةليل «ةشئاع» ةديسلا ةرجح

 : وع هتاجوز

 ةوهش ال هللا رمأب اهجوزت نهنم ةدحاو لك تايلضف تاجوزب وم يبنلا جوزت

 ۰ . ىويند ضرغل وأ

 ةسماخلا ىف وهو ويب يبنلا اهجوزت : فو دليوخ تنب ةجيدخ ةديسلا ١-

 ةثالثب ةرجهلا لبق تتام نأ ىلإ هعم تلظو نيعبرألا تنب ىهو نيرشعلاو

 . اهتايح ىف اهيلع جوزتي ملو «ماوعأ

 ءةثعبلا نم ةرشاعلا ةنسلا ىف ب يبنلا اهجوزت : انف ةعمز تنب ةدوس ةديسلا ١“

 اشا ناك # كما لإ تد عم اک و دا قرأ قف :اهحوز تام ذقت
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 نب رمع ةفالخ ىف تتام « اهجوزتف اهونتفي نأ ةَ يبنلا ىشخف مهكرش ىف
 . هيَ باطخلا

 نم ىلوألا ةنسلا ىف اهجوزت : ت قيدصلا ركب ىبأ تنب ةشئاع ةديسلا -*

 ةلصلا تدازف «قيدصلا ركب ىبأ»ل ةينمأ اهجاوز ناكو ةيناثلا ليقو ةرجهلا

 ١7 ىف تيفوتو « اركب اهجوزت ىتلا ةديحولاو هتاجوز رغصأ ىهو « امهنيب
 . ه ه/ ةنس ناضمر

 موي هتباصإ رثإ اهجوز تام : و باطخلا نب رمع تنب ةصفح ةديسلا -؛
 هبجي ملف و يبنلا ةباحص نم ضعب ىلع اهجاوز (5# رمع» ضرعف « ردب

 رهش ىف تيفوتو « «رمع»ل اًماركإ ةثلاثلا ةنسلا ىف ةا يبنلا اهجوزتف « دحأ
 ٠ . ه ٤١ ةنس نابعش

 ملو يردب موي اهجوز دهشتسا : اف (نيكاسملا مأ) ةميزخ تنب بنيز ةديسلا -ه
 تتامو « ةرجهلا نم ةثلاثلا ةنسلا ىف هيي يبنلا اهجوزتف اهلوعي لئاع اهل نكي

 . ةعبارلا ةنسلا ىف

 ةريسأ تعقو : او ةيغازخلا رارض ىبأ نب ثراحلا تنب ةيريوج ةديسلا ١-

 ‹ اهتمارك دريل هيي يبنلا اهقتعأف مهميعز تنب ىهو قلطصملا ىنب ةوزغ ىف

 ‹مهمالسإو اهموق ريرحت ىف اًببس كلذ ناكف « ةسداسلا ةنسلا ىف اهجوزتو
 .اه ه5 ةنس تتامو

 ةنسلا نم ةدعقلا ىذ ىف ةه يبنلا اهجوزت : كَ شحج تنب بنيز ةديسلا ۷

 ( هن ةثراح نب ديز » نم اهقالط دعب  هتمع تنب تناكو «  ةرجهلا نم ةعبارلا

 اهقلطو ىنبتلا مرح املف «دمحم نب ديز» هل لاقي ناكو (ي يبنلا ىلوم)

 ماكحألاو راثآلا مده ىلع اًيلمع اًقيبطت نوكي ىتح يبنلا اهجوزت «ديز»

 ٠ .اه ٠١ ةنس تتامو « ىنبتلا ىلع ةبترتملا

 ةملس وبأ اهجوزو ىموزخملا ةيمأ ىبأ تنب دنه ىهو : اظ ةملس مأ ةديسلا “۸

 ةعبارلا ةنسلا نم لاوش ىف وَ يبنلا اهجوزتف « دحأ موي دهشتسا رجاهم لوأ
 .اه ٦۲ ةنس تتامو اهجوزل اًميركت

۷ 



 اهقتعأ ريضنلا ىنب دوهي نم تناك : يَ بطخأ نب ييح تنب ةيفص ةديسلا “۹

 كلذ ناكو « اهموق نم ريثكلا اهمالسإب ملسأو تملسأ دقو اهجوزتو هيك يبنلا
 .اه ٥١ ةنس تتامو ةرجهلا نم ةعباسلا ةنسلا ىف

 هللا دبع»ب ةجوزتم تناك : ا نايفس ىبأ تنب ةلمر ةييبح مأ ةديسلا ٠-

 بتكف اهمالسإ ىلع تتبثو اهجوز دتراف ةشبحلا ىلإ ترجاهو « شحج نب

 ىف اهب لخدو « م هل اهجوزيل ةشبحلا كلم «ىشاجنلا » ىلإ لي يبنلا
 . ه 4١ ةئس تتامو « ةرجهلا نم ةعباسلا ةئسلا ىف ةنيدملا

 ةعباسلا ةنسلا ىف اهجوزت : لَ ةيئالهلا ثراحلا تنب ةنوميم ةديسلا ١>

 ةنس تتامو « مهنم ريثكلا ملسأف ‹ اهموقل اًقيلأت ءاضقلا ةرمعل هقيرط ىف وهو

 به ه١

 : ىرارسلا

 دعب اهجوزتف رصم كلم (سقوقملا» هل اهادهأ ىتلا : ةيطبقلا ةيرام ةديسلا ١-

 .ه ١١ ةنس تيفوتو <« «ميهاربإ ١ هدلو مأ ىهو  حصألا ىلع  اهقتعأ نأ

 ةنس اهب لخد « ةظيرق ىنب ايابس نم تناك : ةيظرقلا ديز تنب ةناحير ةديسلا -؟
 . اهجوزتو اهقتعأ ليقو «ه 5

 : 85 هدالوأ

 نم تام نم لوأ وهو « ةكمب نيتنس هرمع غلبي ملو ًالفط تام : مساقلا ١-

 . و مدلو

 . ةكمب !ًريغص تام : «بيطلا) هللا دبع - ؟

 ةرشعو ةنس شاع « ةوجهلا نم ةنماثلا ةنسلا نم ةجحلا ىذ ىف دلو : ميهاربإ -*

 ةنسلا ىف تتامو «عيبرلا نب صاعلا ىبأ» اهتلاخ نباب تجوزت : ي بنيز 34

 . ةرجهلا نم ةنماثلا
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 دعب ةريجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف تتامو «نافع نب نامثع» اهجوزت : ايف ةيقر -ه

 .٠ رلب

 ىمس كلذلو (ةيقر» توم دعب («نافع نب نامثع» اهجوزت : اهلَظ موثلك مأ ١-

 . ه ٩ ةنس تنام « يب يبدلا ىتنب جوزت هنأل «نيرونلا ىذ »ب

 ةتسب لو يبنلا دعب تتامو (هن5# بلاط ىبأ نب ىلع» اهجوزت : كيف ةمطاف -۷

 نم هدالوأ لكو « هي يبنلا دعب تشاع ىتلا هئانبأ نم ةديحولا ىهو رهشأ
 . «ةيطبقلا ةيراه) ةديسلا نم هنإف «ميهاربإ ١ ادع « كلَظ ةجيدخ» ةديسلا

 : 2 همامعأ

 وبأ - ةزمح - سابعلا - بهل وبأ  موقملا  رارض لحج - ريبزلا - ثراحلا

 . بلاط

 : 8 هتامع
 . ىورأ - ةيفص  ةكتاع  ةّرب  ميكح مأ  ةميمأ

 : اک هلاوخأ

 . ريمع  ثوغي دبع  دوسأ

 : ۆئ هنالاخ

 . ةتخاف  ةصيرف

 : 6 ةعاضرلا ىف هتوخإ
 ١- بهل ىبأ ةيراج ةبيوث نم :

 . دسألا دبع.نب ةملس وبأ (ب) . ةزمح همع (أ)

 ش . ةبيوث نب حورسم (ج)

 : ةيدعسلا ةميلح نم - ؟

 . ثراحلا نب نايقس وبأ (ب) . ثراحلا نب هللا دبع (أ)

 . ثراحلا تنب ةسينأ (د) . ءاميشلا (ج)

 حل



 : يع هتازجعم

 دقو « «هتوعد ةحص ىلع ًاليلد يبن دي ىلع رهظي ةداعلل قراخ رمأ» : ةزجعملا

 برعلا هب هللا ىدحت ىذلا ميركلا نآرقلا اهمظعأ كي انيبنل ةريثك تازجعم تعقو

 يبنلا هيلع موقي ناك ىذلا) عذجلا نينحو « رمقلا قاقشنا هتازجعم نمو « مهريغو

 حيبستو « (هنضتحاو هدي هيلع ٍةو يبنلا عضو ىتح تكسي ملو ةبطخلا ءانثأ وي

 عبنو « (9ْو يبنلل هبحاص ىكتشا ىذلا) لمجلا نينحو .« ب يبنلا فك ىف ىصحلا

 . اهل رصح ال تازجعم نم كلذ ريغو « ةفيرشلا هعباصأ نيب نم ءاملا

 : 25 هقالخأ
 . (؛:ملقلا) « ميظع يلح لعل َكَنِإَو » : لاقف هقلخ ىلاعت هللا فصو دقل

 . «نآرقلا هقلخ ناك » : تلاقف هقلخ نع «ةشئاع» ةديسلا تلئسو

 ىل لاق امف نينس رشع كي هللا لوسر تمدخ » : لاق هن كلام نب سنأ نعو

 . !؟ هتكرت مل هتكرت ۍشل الو ؟ هتعنص مل هتعنص ۍشل یل لاق امو « طق فأ

 دهاجي نأ الإ طق اًئيش هديب هلك هللا لوسر برض ام» : تلاق كف ةشئاع نعو

 .(«ةأرما الو اًمداخ برض الو « هللا ليبس ىف

 لثملا هلي يبنلا ناكف « ليمج نسح ئش لك ىف ىلعأ ًالثم وه لوسرلا ناك دقل ٠
 . ةديمحلا قالخألل ةحلاصلا ةودقلاو ىلعألا

 : وو هنبحم

 قوشلاو هيلع ةالصلا ةمزالمو هترصنو ويم هللا لوسر ةبحم ملسملا ىلع بجي

 مُكَبيحُي ىنوغبتأف هللا َنوُيِحت متن نإ لق » : ىلاعت لاق . هبادآب بدأتلاو هئاقل ىلإ

 . ("1:نارمع لار « یخ و ةوفغ هللاو وتد کل ٌرِفْخَيَو هلآ

 : و هتبحم تامالع نمو
 ١- هيهاون بانتجاو « هرماوأ لاثتماو « لاعفألاو لاوقألا ىف هب ءادتقالا .

 يسال سحر O آر قروش كد

 . هي همسا عامس دنع عضاوتلاو ميظعتلاو ريقوتلا -



 . 95 هلوسرو هللا هضغبأ نم ضغبو « وَ هلوسرو هللا هبحأ نم بح - 4
 . نيملسملاو مالسإلا بح -ه

 . ةرخآلا ىلع لابقإلاو ايندلا ىف دهزلا - 5

 : اهنم ةريثك هصئاصخ

 . نيلسرملاو ءايبنألا متاخ -۲ .نيعفجلا ىلخلا ساوه

 . ةنجلا ىف رثوكلا رهن بحاص -4 .ةمايقلا موي ضرألا هنع قشنت نم لوأ-٣
 . ةمايقلا موي ةعافشلا بحاص -5 . ةنجلا لخدي نم لوأ -ه

 . ةفاك سانلل هتوعد -۸ ۰ . ةنجلا لهأ فصن هتمأ -۷

 . اًروهطو اًدجسم ضرألا هل تلعج ٠- . ملكلا عماوج يتأ -9

 . نيملاعلل ةمحر لسرأ - 5 . ةعيرشو ةديقع هتوعد ١-
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 نيكل
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 : يذم دِمّرتلا ةروس نْب ىسيع ْنْب ْدَمَحُم ىسيع وُبَأ ظفاحلا مامإلا لاق

 . مّلَسَو هّيَلَع هللا ىَّلص هللا لوُسَر قْذَخ يف َءاج ام ُباَب-١
 رر

 ٍدْبَع يبأ نب ةَعيِبر نع« سا نب كلام نع « ديس نب ةف ءاَجَر وبأ اتدح

 : لوقي هَعمَس هلأ « كلام نب سا َنَع « نَمحرلا

 لَو « ريصقلاب الو  ِنئاَبْلا ليوطلاب سَ لسو هلع هللا یلص هللا لوُسَر َناَك»

 ىَلاَعَت ُهّللا ُهَنَعَب « طبّسسلاب الو , طّطقلا دغجلاب الو  مدآلاب لَو قّهنألا ضينألاب

 هللا هاوو « نينس رع ةئيدمْلابو  نينس َرْشَع كَم مق < ةنس نيعترأ سار ىَلَع

 .«ءاَضِنَب ةَرْغَش َنوُرظع هتّيخلو هسأر يف سْيلَو « نس نييس سأر ىَلَع ىَلاَعت
 .(مهريغو « ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور)

 . ىجرزخلا ىراصنألا رضنلا نب كلام نب سنأ : وه : تيدحلا ىوار ةمجرت

 مدخ « نيئس رشعب ةرجهلا لبق دلو : هدلوم . دلاخ نب ناحلم تنب ميلس مأ : همأ

 نم رثكأ شاعف « رمعلاو دلولاو لاملا ىف ةكربلاب هل اعدو « نينس رشع وه يبنلا
 « ةرصبلا روصق نكسو « ناتنبو اًدلو (١؟7) دافحألاو دالوألا نم هلو « ةنس ةئام

 . اهب نفدو (ه۹۳) ماع ةرصبلاب ىفوت « اًئيدح(87١١) یورو

 : تادرفملا يناعم

 . هيركلا ضيبألا : قهمألا . لوطلا ديدش « طرفملا : نئابلا

 . يوتلملا : دعجلا رعشلا . رمسألا : مدآلا

 . معانلا ‹ لسرملا : طبسلا . جنزلا رعش : ططقلا

 نيعلا لبق قشعت نذألاف - 25 هللا لوسر ةروص فصي ثيدحلا اذه : حرشلا

 هرعشو « ةرمح هيف ضيبأ هنول ‹ احضاو اًريصق الو اًطرفم ًاليوط نكي ملف - اًنايحأ
 ۶ 006 عوج 2-5 رو

 غلب امدنع ىحولا هيلع لزن « ايوتلم وأ جونزلاب اهيبش سيلو امعان سيل طسو

۳۲ 



 ثكم هنأ حجارلاف (نيتسلا قوف ام) رسكلا ءاغلإب نينس رشع ةكمب ماقأو نيعبرألا

 قيفرلا ىلإ لقتناو « نينس رشع ةنيدملاب ىحولا هيلع لزنو « اًماع رشع ةثالث اهيف
 . ماع نيتسو ةثالث شاع هنأ حجارلاو رسكلا ءاغلإب اًضيأ اًماع نوتس هرمعو ىلعألا

 . رعشلا ةدوعج برعلا ىلع بلاغلا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . 85 هتقلخ لامك ١-

 . اماع نورشعو ةثالث هتوعد ةدم -

 ءاقبو « مهلمأت ةقد ىلع ليلد 5 هللا لوسر ةروصو ةئيهل ةباحصلا فصو ٣-

 . مهناهذأ ىف ةروصلا

 لاق ِكِلاَم نب سنا ْنَع
 ,ريصقلاب الو ليوطلاب َسْيَل « َةَعبر َمَلَسَو هْيَلَع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر ناك »

 .«اَفَكَتَي ىشَم اذإ « نّللا َرمْسَأ « طبس الو دغجب َسْيل ةرغش ناکو « مسجلا َنَسَح

 . (ىذمرتلاو « ىئاسنلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا قبس : ثيدحلا يوار ةمجرت

 : تادرفملا يناعم

 . ىوتلملا : دعج . لوطلا طسوتم : ةعير

 . ضايبلا طلاخت ةرمح : نوللا رمسأ . معانلا « لسرتسملا : طبس

 . ىشملا يف عرسي وأ مامألا يلإ ليامتي : أفكتي

 بسانتم « ةقلخلا نسح ناك وي هللا لوسر نأ هه كلام نب سنأ ربخي : حرشلا

 نئابلا ليوطلاب نكي ملف « اضعب اهضعب كسمي هءاضعأ نأك « بيكرتلاو ءاضعألا

 سيل هرعش « بويع هيف سيل هدسج « لوطلا طسوتم يي ناكف « ريصقلاب الو

 س (ةينسلا تاقارشإلا : ٠م)



 ىشمي ىشم اذإ « ةرمح هب ضيبأ هنول « معانلا لسرملاب الو ىوتلملا نشخلاب
 . هلامش ىلإ ةراتو هنيمي ىلإ ةرات ليمي هنأك هيشم يف عرسي اهيرج يف ةنيفسلاك

 . اًيباحص رشع ةسمخ ضايبلاب 5 هترشب نول فصو : ةدئاف

 فرشأ وهو « ةرمح هطلاخت ىذلا ضايبلا برعلا دنع ةرمسلاب دارملا : ةدئاف

 . باسحألا مرك ىلع لدي هنأل « ايندلا ىف هب حدتمت برعلاو « ناولألا

 . ءاسأو بذك دقف دوسأ هنأب هيي هللا لوسر فصو نم : ةدئاف

 . إلي هل بسانملا وهو «نوللا رهزأ» ىرخأ ةياور ىف : ةدئاف

 ظ : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . 5 هتيشم يف طاشنلاو ةمهلا ١-

 . ةقلخلا يف لادتعالا -

 . اهتحص ليلد يي هفاصوأ ىلع ثيداحألا قافتا -

* * * 

 “رع « ةّبعش اتد : لاق رقعَج ن دمحم انَدَح : لاَ راش نب دمحم انئَدَح -۳

 : لوفي بزاع ّنْب ءارَبلا تْعِمَس : َلاَق َقاَحِْإ يِبأ
 , نيَبكَْملا َنْي ام دعب اورم الجر ملم هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ناک د

 طق ايه تيار ام , ُءاَرمَح لح هلع . ىَرْسيلا هذا ةمخش ىلإ ةّمْجْلا ميظع

 .(مهريغو « ىذمرتلاو « ىئاسنلا و « دواد وبأو « ملسمو « ىراخبلا : هاور).(ُهْن َنَسحأ

 « ىباحص « ىجرزخلا ثراحلا نب بزاع نب ءاربلا : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت

 نكس « قدنخلا : هدهش دهشم لوأو « ةرامع وبأ : هتينك « حوتفلا باحصأ نم دئاق

 ل ا ا ل

 : تادرفملا يناعم

 .فتكلاو دضعلا مظع عمجم : نيبكنملا . لوطلا طسوتم : اعوبرم

 ىلا

۳٤ 



 . ءادرو رازإ نم بوث :ةلح .٠ نذألا ةمحش يلإ رعشلا نم ىلدت ام : ةمجلا

 . يضاملا نمزلا : طق . نذألا لفسأ محل نم نال ام : نذألا ةمحش

 ء ردصلا ضيرع « لوطلا لدتعم هنأب هك هللا لوسر ثيدحلا فصي : حرشلا

 رمحأ اهنول ةليمج ءادرو رازإ نم ةنوكم بايث هيلع « هينذأ لفسأ ىلإ لصي هرعش

 E ل

 . هفصو ىلع ردقي ال هنسح نإف نيعلا ةيؤر ردقب ناك هتقلخ نسح نم رهظ

 ىلع اهلولحل وأ ضعب ىلع اهضعب لولحل مسالا اذهب ةلحلا تيمس : ةدئاف

 . مسجلا

 . نطابلا لامج ىلع ليلد رهاظلا لامج : ةدئاف

 ةكئالملا نم مهريغو رشبلا نم نسحأ هنأ ىلع لدت ةركن «اًئيش» ةملك : ةدئاف

 . تاقولخملا عيمجو

 . ةيده هل اهاطعأف 5 هللا لوسر ةلحب ةباحصلا دحأ بجعأ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . قاسفلل اًبايث نوكي الأ طرشب ءارمحلا بايثلا سبل زاوج -

 . 96 هندب يف عمتجا ام ةرهاظلا نساحملا نم ناسنإ ندب يف عمتجي مل ١-
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 يبأ نع « ناّيفس ادا لاق ٌعيِكَو اَنْتَدَح : لاق َنآلْيَغ نْب دومْحَم اَنئَدَح -غ

 : لاق بزاع نب ِءاربلا نع « َقاَحْسِإ

CGْبرْطَي ٌرْغش هَل  

 .«ليوطلاب الو ريصقلاب نك ْمَل « ن 2 مكنمْا نيب اَم يع « هْيَبكْم

 . (یذمرتلاو « ىئاسنلاو « دواد وبأو « ملسم : هاور)



 : تادرفملا يناعم

 . فتكلا يلإ لصت رعش ةرفو بحاص : ةمل يذ

 هل « رمحألا بوشلا سبلي امدنع 6 هللا لوسر نسح ىباحصلا فصي : حرشلا
 ءردصلا ضيرع « هب هفتك يلإ لزن هلسرأ اذإو « نذألا ةمحل يلإ لصي ليوط رعش
 . لوطلا لدتعم

 هل لوقي ناك يذلا لوسرلا رعاش هن تباث نب ناسح لاق ام مظعأ نم : ةدئاف

 : « كديؤت سدقلا حورو لق » : هلك هللا لوسر

 ءاسللا دسلت كنه لمكأو ىيعطقرت مكس لججأو

 ءاسشت امك تسقلخ دق كسنأك بيع لك نمأربم تقلخ

 خلا جلها

 ع قوعنستلا اد لاق معن عن وبأ اَنئدَح : لاَ َليِعاَمْسإ نُ دمحم اَئَدَح -

٠ TTيبأ نب يلع نع  
 : لاق ٍبِلاَط

 سنك نفك ريصقلاب الو ٍليوطلاب َمْلسَو هيلع هللا ىلع يلا نكي ْمل»

 افكت ىم اإ« ةر ١ لیوط ٠ ِسيِداَرَكْلا ُمْخَض « سأرلا مخ ٠ نيمدقلاَو

 . مُلَسو هيلع هللا یلص < هلم َُدْعَب لَو هلق ُهَلْبَق را أ ْمَل « بّبص نم طحن املاک افکت

 . (ىذمرتلاو « دمحأ : هاور)

 فانم دبع نب مشاه نب بلاط ىبأ نب ىلع : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت

 امالسإ سانلا لوأ « نيسحلاو نسحلا وبأ « دسأ تنب ةمطاف : همأ . ىمشاهلا ىشرقلا

 يف ىيرف ؛ حيحصلا يلع نينس وشعب ةثعبلا لبق دلو « ملعلا لهأ نه ريثك لوق يف

 ببسي هل لاقف كوبت ةوزغ الإ دهاشملا هعم دهشو « هقرافي ملو هو يبنلا رجح

 هجوزو « (ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم نوكت نأ ىضرت الأ» : ةنيدملاب هل هريخأت

 ىور « ةعبرألا نيدشارلا ءافلخلا دحأ وهو : ةرجهلل ىلوألا ةنسلا ىف ةمطاف هتنبا يي



 رهش نم رشع عباسلا ةليل يف هك يلع انديس داهشتسا ناكو . اًئيدح (587)
 الإ نينس سمخ هتفالخ ةدمو « ةنس (57) هرمعو ةرجهلا نم نيعبرأ ةنس ناضمر

 . رهش فصنو رهشأ ةثالث

 : تادرفملا ىناعم

 نيكرولاو نيتبكرلاو نيبكنملا مظع : سيداركلا . نيل عم ظيلغ : نثش

 . (ماظعلا سوءر)

 . مامألا ىلإ لام : افكت .ةرسلا ىلإ (ردصلا) ةبللا نم.قيقدلا رعشلا : ةيرسملا

 . ردحتملا ناكملا :ببص ٠ . لزني : طحني

 « لوطلا لدتعم هنأب وق هللا لوسر هك بلاط ىبأ نب يلع انديس فصي : حرشلا
 ام لصي « ماظعلا سوءر ريبك « سأرلا ريبك « نيللا عم نيمدقلاو نيفكلا محل ظيلغ

 ناكم نم لزني هنأك ىشم اذإ « ليوط طخ ىف قيقد رعش ةرسلا ىلإ ردصلا نيب
 قوفي 5 هللا لوسرف ءدعب الو لبق ال الامجو اًتسح ري مل هنأي هفصو مث « ردحنم

 . نيرخآلاو نيقباسلا

 . ىذألا هبحاص نع فكي هتأل + امك فكلا يمس : ةدئاف

 . ةباجتلا ىلع لدت سأرلا ةماخض : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . 28 هللا لوسر نسحو لامج ةباحصلا كاردإ -1

 . ميركلا هصخشل ديدشلا مهبح يلع ليلد ةي هفصو يف ةباحصلا تاياور ةرثك -!
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 هوحن داتسإلا اذهب « يدوعسملا نع « يبأ اتئدح : لاق عيكو نب نايفس اثدح “ا
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 رَفْعَج وبأو « رجح نب يِلَعَو «يرضصبلا يَبَضلا ةع نب دمحأ اَنئَدَح 3

 نب ىّسِيِع اَنَْدَح :اوُناَف داو ىَنَملاو « ةَميِلَح يبأ “وهو نحل نب دمحم

 دلو نِم دمحم نب ميهار يح : َلاَق ةرفغ ىَلْوم هللا ٍدْبَع ِنْب َرّمع ْنَع « سنوي
 لاق مسو يلح هللا ىَلص لل لور فص اذإ يلع ناك: لاق ٍبِلاَط يبأ نب َيِلَع

 نم ةَ اكو « دّدرَتُمْلا ريصقلاب الو « طغّمُمْلا ليوّطلاب هللا لوُسَر نكي ْمَل»
 نكي مو ء الجر اًدعَج ناك « طبّسلاب الو « ططقلا دغَجْلاب نكي ْمَل « مقل
  نْينيَعْلا جذأ « بَرَشُم ضب ٌريوذك هجو يف َناَكَو ؛ لكما لَو مُهَطُملاب
 ِنْيَمدَقْلاَو ِنْيفَكْلا نش , ةّبرسَم وذ ُدَرْجَأ « دَنكْلاَو شاملا ليلج « راقشألا بدخأ
 ما هيك نيب « اعم تقلا تقلا اذإو , بص يف طحن املاك حلقت ىم اذ
 ْمُهْنِيْلَو .ةجْهَل سائلا ق قدنصأو , ارذَص ساثلا ذوجأ « يلا مناخ َوْهَو « هولا

 لوفي « هحأ ةَقرغَم هَطَلاَخ نمو « هاه ةَهيدَب هآر نم « ٌةَرشع ْمُهُمَرْكَأَو « ٌةَكيِرَع
 1 .«مْلَسَو هيلع هللا ىَل هلم هدب الو بق أ مل : عا

 ييَمْصألا تْعَس : لوقي نْيَسحلا َنْب دمَحَم ٍرَفْعَج ابأ تغمس : ىسيع وبأ لاَ

 : َلاقو . الوُط بهاذلا : طقمملا © مسو يلع هللا ىّلَص يلا ةفص ٍريسفت يف لوقت

 : دّدرتملاو . نيش اَنَم اَهَدَم يا باشت يف انس : ِهِمآلَك يف لوق ايپارعُا تْيِمَس

 يف يذلا لجرلاو . ةدوعجلا ديراشلاف : ططقلا امار . ارصق ضب يف هضنب للا

 : مقلكملاو . ملا ريكا نوال مهطملا ماو . ليل ليف نئ يأ : ةلوجحا هِرْعَش
 . نَا اوس ديالا : جعذألاو . ةرمح ماي يب يلا: برشملاو . جول رودملا

 وه : ةيرسملاو لِجاَحلا وهو نيفتكلا عمتجم : دّمكلاَو . رافشألا 1 ولا : بدها
 را

 نم عباّصألا ظيلغلا : نْشلاو . 0 رسلا ىلإ رطل نم ٌبيِضَق نك يذلا قيقدلا رعَشلا

 E لوقت « رودحلا : ببيملاو . قب يشي نأ : . عْلقتلاَو ٠ نيَمدقلاو نيفكلا

 ةرشعلاو . ككاتملا سوعر ديري شاّشملا ليلج : هلوقو . ٍبْبصَو ت

 . هتأاجف يأ رمأپ هتهدب : لاق ةأجافملا + يلو بحال ريقملاو + حملا

 : ((لصتمب هدانسإ سيل بيرغ نسمح . : لاقو) ىذمرتلا : . هاور)
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 دبعو نسحلا وخأ ةيفنحلا نب دمحم نب ميهاربإ : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت

 نب ميهاربإ ةرفغ ىلوم رمعو قاحسإ نب دمحم هنع ئىور « هيبأ نع ىوري « هللا

 نع ىوري « ًاليمج ناكو « ةنيدملا لهأ ةلج نم ىراصنألا تباث نب ديز نب ىيحي

 . حافسلا سابعلا ىبأ ةيالو ىف ىفوت « ةنيدملا لهأ هنع ىوز « نيعباتلا نم ةعامج
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 ر ری

 يللا محلا دبع ن َرَمع نب عْيَمج اتد : لاق عيكو نب نايفس اَنئَدَح -۸

 وز ةلاه يبأ ڊو نم ميم يني نِ لجر يربح لاق ِهِباَتك نِ اَنيلَع ٌءالْمِإ

 : لاق يلع نب ِنَسَحلا نَع « َةَلاَم يبأل نبا ِنَع ۽ هللا ٍدْبَع اَبأ یکی « ةجیدخ

 يلع هللا ىَلص يَا ةيلح ْنَع « اا ناو « هلام يبأ نب دنه يِلاَح تاس

 : ان هدب نلعتأ ايش اهتمي تفيعي نأ يهّتشأ انأو « مسو

 رَمَقْلا وال هجو الألي « فم اخف مسو هيلع هللا یلص هللا لوو ناك
 رغشلا لج « اهلا ميطع بدعم نم صفا , عوُبْرمْلا نم لوط «رذبلا ةَ

 ُرهَْأ ء هرو وه اَذإ هبذأ ةمحش ةرغش زواج الق الإو « اقر ةقيقع تقرقلا نإ ؛

 رد قرع اَمُهَنيَب ‹ نَرَق ريغ يف غباَوَس بجاَوَحْلا جرا « نيِبَجْلا عساَو « نْوَللا
 « ةّيخّللا ثك ٠ مح هما مل نم سحب , ةوُلخَي زو هَ « نيئرعلا ىف  بضقلا

 هيد ةيج هع ناك « ةَبرئسمْلا قيقد « ناتسألا ْجَلُْم < ملا عيلَص , ٍنْيَدلا لْهَس

 ضير « رذصلاو نبا ءو « َكِساَمَُم َنداَب « قلحْلا َلدَْعُم ؛ ةّضفلا ءافص يف

 َنْيَب ام لوُصْوَم « درمل رولأ « ٍسيِداَرَكلا ْمْْعَض ؛ نيَبكنمْا نيب ام ذيع « ٍردّصلا

 رعشأ ‹ كلذ ىوس امم ٍنطَبْلاَو نييذثلا يِراَع ؛ طَحْلاَك يِرَْي ٍرغشب ةرسلاو هلا

 نيَفكْلا نش « ةحاُرلا ْبْحَر « ِنيَدلرلا ليوط « ٍرّْصلا يلاعأر نيبكنمْلاو ِنيَعاَرذلا

 , نيصمْخَألا َناَصْمَح فاَرْطألا لئاش : لاق ف وأ  فاَرْغألا لئاس « ِنْيَمَدَقْلاَو
 اوه يِشْمَيَو « افكت وطي ؛ لق لار لار اَذإ ماما مهن وتب , ٍنيَمدَقْلا يسم

 ٠ اًعيِمَج تقلا تملا اَذِإَو « بّبَص نم طحن املاك شم اَذإ , ةّيثئملا غيرذ «

۳۹ 



 هرظن لج < ءاَمّسسلا ىَلِإ هرظن نم لوطا ضْرألا ىلإ ُهّرَظن ٠ فْرطلا ضفاخ
 ىف ئئاربطلا « ىذمرتلا : هاور) ..واالاب يآ نت ا خفا ةر : ةطعتفتلا

 :(ريبكلا حلا

 و يبنلا بيبر « ىميمتلا ةلاه ىبأ نب دنه :وه : ثيدحلا يوار ةمجرت
 « هئاقلب حرفي و يبنلا ناكو « فصولاب رهتشا « و يبنلا جوز ةجيدخ ةديسلا
 . (ه۳۷) ةنس لمجلا موي يف ف بلاط ىبأ نب يلع شيج يف دهشتسا : هتافو

 : تادرفملا ىناعم

 . ىئضي « روني : الألتي . اميظع « راقو اذ « ةبيه اذ : امخف

 , . لوطلا يف ىهانتملا : بذشملا . رصقلاو لوطلا نيب لدتعملا : عوبرملا

 . «(طسوتم» نشخلاب الو معانلاب سيل : رعشلا لجر سأرلا : ةماهلا

 . ةرمحب برشملا ضيبألا : نوللا رهزأ تنام هلي لا ا هتقيقع

 . (ةقيقع» ىمسي

 . هفرط لوط عم بجاحلا سوقت : بجاوحلا جزأ . ةهبجلا : نيبجلا
 . هكرحي : هردي ريغ نم لماوك : نرق ريغ يف غباوس
 . نيبجاحلا لاصتا

 . اهالعأ ءاوتسا عم فنألا ةبصق عفتوم :مشأ . فنألا ليوط : نينرعلا ىنقأ

 . عساو : مضلا عيلض . ةيحللا رعش ظيلغ : ةيحللا ثك

 « جرف نانسألا نيب : نانسألا جلفم . نيعفرتم ريغ : نيدخلا لهس

 هنأك ةروصلا ديج : ةيمد ديج هقنع ةبقرلا نيب رعشلا : ةبرسملا قيقد

 . لادتعالا ةياغ يف سوقتم .اويثك نيل ةرنسلاو

 . ردصلا قوف ةرقنلا : ةبللا هيف سيل ىذلا وضعلا : درجتملا رونا

 ش . هنسح نم رون هنأك رهظي رعش
 . فكلا عساو : ةحارلا بحر مظع ليوط : نيدنزلا ليوط
 . نيدعاسلا
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 . ةوقب ىشم : اعلق لاز ىذلا عضوملا : نيصمخألا ناصمخ

 .ىشملا دنع نيلجرلا نم ضرألا سمي ال

 . ةيشملا عيرس : ةيشملا عيرذ . راقوو قفرب ىشمي : اًنوه ىشمي

 . قبسي : ردبي . مظعم : لج

 . ديلاب ميلستلا وأ لوقلاب ةيحتلا : مالسلا
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 ؛ةبعش ا َدَح لاق« رفع نب دمحم اَنئَدَح «ىّتتملا نْب دمحم ىسوم وبأ اَئَدَح -

 : لوي ةرمس نب َرياَج تْعَِس : لاق بْرَح نب كام ْنَع
 سوسهنم <« « ٍنْيسَعْلا لكشأ « مهلا َعيلَض ّمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ناک ,

 ام : تلق« ملا ُميظَع : لاق ؟ ملا عيل ام : كاسل تلق : ةّبعش لاق . بقعلا

 محل قيلق : لاق ؟ بقتعْلا سوُهْنَم ام : ْتلُق < نعل قش ليو : "لاق نما لكس

 .(ىذمرتلاو «دمحأو < « ملسم : هاور) . «بقعْلا

 فيلح « بدنج نب ةدانج نب ةرمس نب رباج : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت

 )١45( ىور « صاقو ىبأ نب دعس تخأ صاقو يبأ تنب ةدلاخ : همأو . ةرهز ىنب
 . قارعلاب (ه٤۷) ةنس ىفوت « اًئيدح

 : تادرفملا ىئناعم

 . محللا ليلق : سوهنم . نيعلا ضايب يف ةرمح : نيعلا لكشأ

 . نيعلا ةحتف : نيعلا قش . مدقلا ةرخؤم : بقعلا

 ةرمح امهضايب ىف هينيع نإ : يَ .هللا لوسر فصو ىف ىباحصلا لوقي : حرشلا

 ميظع 8: هنإ ةبعش لوق ركذ مث ؛ محللا فيفخ بقعلا وهو مدقلا ةرخؤم نإو <
 . مهلا

 هضرتعا « نيعلا قش 5 ليوط ىأ نيعلا لكشأ ىنعم .يف ةبعش هركذ ام : ةدئاف

 و امو « هطلغو ضايع ىضاقلا
** ¥ * 
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 نبا ينعي « تعشأ نع « ماقا نب ربع اَْدَح : َلاَق يِرّسلا ن دانه اَنثَدَح لح ٠-

 : لاق ةرمَس نب رپاج ْنَع « قاَحْسِإ بأ نع « اوس
hS 

 ىف ىناربطلا : هاور) .«ِرَمفْلا نم نسخا يدع وهل « رمَقلا ىّلإَو هبل رظلأ تْلَعَجَف
 دولا E فار

 . (5) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا قبس : ثيدحلا يوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةرمقم ةليل : نايحضإ ةليل
 نم رهاظ اهيف رمقلا رون ةليل ىف ةي هللا لوسر ليلجلا ىباحصلا يأر : حرشلا

 اذإف ءارمحلا هبايث ىف وي هللا لوسر ىلإ رظني 486 رباجب اذإف « هرخآ ىلإ ليللا لوأ

 . رمقلا نم نسحأ هب
 ءوض بلغي 25 هللا لوسر ءوض نأل ؛ رمقلا نم نسحأ هك هللا لوسر : ةدئاف

 هبلغ جارس ءوض عم هانراق اذإو « سمشلا ءوضو لب رمقلا
 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . هرونو هنسحل هَ هللا لوسر هجو ىف ىباحصلا لمأت ١-
 . ةباهم لامجلا عم ىطعأ هنأ الإ ةَ هللا لوسر قلخلا لمجأ <۲
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 دح لاق ‹ عبكو ا اند َدَح ١-

 : لاق َقاَحْسِإ يبا نع « يهز
 لثم ّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ُهْجَو ناك : بزاع َنْب اريل َلْجَر لأسس»

 . (ىذمرتلا « نابح نبا « ىراخبلا : هاور) . ِرْمَقْلا لثم ل ال لاق ؟ فيلا

 . (۳) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا قبس : ثيدحلا يوار ةمجرت

 له 5 هللا لوسر هجو ءايضو نسح نع هذ بزاع نب ءاربلا لس : حرشلا
 « ال ةباجإلا تناكف « ناعمللا ديدش « رظنملا نسح فيسلا نأل ؟ فيسلا لثم ناك

 ؛ ةرادتسالاو نسحلاو ءوضلا ىف رمقلا لثم وه « ريثكب نسحأو لضفأ هي وه لب

۲ 



 ال هرونف و هللا لوسر امأ صقنيو لمكيو ىفتخيو رهظي رمقلاف « لضفأ وه لب
 . ئىفطني ال هناعملو « بيغي

 فيسلاب هيبشتلا نم لاقتنالا : دارملاو « لاقتنالا ديفت ثيدحلا ىف« لب » : ةدئاف

 . رمقلا يلإ

 رون نم دشأ هرون وه هللا لوسرف ٠ بيرقتلا ليبس يلع رمقلاب هيبشتلا : ةدئاف
 .رمقلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 نم لمجأ وَ هللا لوسر لب ء رمق الو فيس الف « هيبشت لك قوف و هللا لوسر ١-
 . لمكأو كلذ لك

 . هعامسو هفصو ركذ ىف ةعتملاو « ِةيكوهلا لوسر فصو يلإ قوشلا -؟
* * * 

 ٍلْيَمَش نب رتل اتد : لاق مس نب املس يِفِحاَصَمْلا وا وبأ اَنئَدَح ١

 ر

 ريره يبأ نع ةّمْلَس يا نع « باَهش نبا نع رو رصخلل يأ يحس ع

¢ 
 ت

 66 تن

 لجر . ةف نم عيص املاك ضب مْلَسَو هْيََع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ناک »

 . (ةريثك دهاوشب حيحص وهو « هب درفتو « ىذمرتلا : هاور) . ؛ِرْعّشلا

 ‹ ىسودلا رخص نب نمحرلا دبع « ةريره وبأ : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت

 « 85 يبنلا ةبحص مزل «هل ةياورو ثيدحلل اًظفح ةباحصلا رثكأ ناك « ىباحص

 نيب لجر )6٠١( نم رثكأ ةريره ىبأ نع اهلقن « اًثيدح (07754) هنع ىورف

 ىف رجح نبا لاق . اهيف ىفوتو ةنيدملا ىف هماقم رثكأ ناكو « ىعباتو ىباحص
 هيف ىراخبلا ددرت دقو « ةورع نب ماشه لوق ةريره ىبأ ةافو ىف دمتعملاو : ةباصإلا
 عست ةنس : ليقو « نيسمخو نامث وأ تس : ليقو « نيسمخو عبس ةنس تام : لاقف

 . ماع نيعبسو ةينامث نبا وهو « نيسمخو

۳ 



 : تادرفملا يناعم

 . ريسكت هرعش ىف : رعشلا لجر هلك ديم

 رونلا هضايب ولعي ء هجولا ضيبأ هنأب هو لوسرلا 5# ةريره وبأ فصي : حرشلا
 : نيكشلاب الو لس رملاب قع هرحش نيل هلم هللا نس «ناعمللاو

 لب « ناعمللاو رونلا ةدشو ةقلخلا ءافضل ةضفلاب كي هللا لوسر رون هبشي : ةدئاف

 . اهنم ارون دشأ 25 هللا لوسر نإ

 نع « ربيزلا يبأ نع « دعس نب ثلا يتربخأ : لاق ديس نْب ةف اَنئَدَح لح -*

 : لا مسو يلع هللا ىلص هللا لوس نأ « هلا دع نب رباَج ا

 نسم هاك « ٍلاَجّرلا نم ٌبْرَض ُملسلا هيلع ىَسوُم اَذِإَف « ءاَبلألا يلع ضرع
 اهَبش هب تأ نم ُبرْقأ اوف مالا هلع َميْرَم نا ىسيع تيارو , ءوت لاَجر

 اًهَّبَش هب تير ْنَم ْبَرُقأ اَذإَف ماسلا هيلع ميهاَرْنإ ترو « دونم نب ةَورُع

 هَ هب تار نَم برق اذ مالّسلا هيلع ليربج تيرو , ةف يني « ؛ ْمُكَبحاص

 . (یذمرتلاو « نابح نباو « ملسم : هاور) . خد

 دهتجملا « مارح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت

 ىور « اًنوم ةيناثلا ةبقعلا ةليل دهش نم رخآ ناكو « ناوضرلا ةعيب لهأ نم « ظفاحلا
 نابمث ةنس' فوت :ةبس نيعستو اًعبرأ شاع اكيد نيعيرأو ةتامسمخو املأ

 ٠ نيعبس و

 : تادرفملا ىناعم

 . نميلاب ةليبق : ةءونش . عون : برض
 مهفنصي نأ دارأ مث « ءايبنألا جارعملاو ءارسإلا ةليل دي هللا لوسر ىأر : حرشلا

 ةليبق لاجر نم هنأك تكا ىسوم نإ : لاقف « هسلجم ىف نيملسملا نم رضح نمل

 ميرم نب ىسيع هي ىأرو « ةنمسلاو ةفخلا نيب نوطسوتم اهلاجرف « ةينميلا ةءونش

٤ 



 ء ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا ىف ملسأ دقو ‹ دوعسم نب ةورعب هبشلا برقأ وه اذإف اليا

 قلا ليربج وه ىأرو « يي هللا لوسرب هبشلا برقأ وه اذإف قا ميهاربإ ب ىأرو
 نم « ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحدب هبشلا برقأ وه اذإف ىحولاب لكوملاو ةكئالملا سيئر
 هب برضيو « ةرجشلا تحت عيابو « ردب ةوزغ دعب تاوزغلا دهش « ةباحصلا رابك

 ةروص يلع ناسنإ ةروص ىف يتأي ككا ليربج ناكو « لامجلاو نسحلا ىف لثملا
 1 ا ناين نبأ نب ةيزاعم مايا ىف قرت هم

 . نوعرف ةجوز محازم تنب ايسآ هب هتمس«ىسوم» : ةدئاف

 . «ميحر بأ» ةيبرعلاب هانعمو « ةينايرسلا ةغللاب« ميهاربإ » : ةدئاف

 . «هللا دبع» ةيبرعلاب هانعمو « ةينايرس ةملك ( ليربج » : ةدئاف

 . ناوضرلا ةعيد عيابو « ردب دعب دهاشملا دهش ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحد : ةدئاف

 . صمحب مورلا كلم لقره ىلإ ةلاسرب و هللا لوسر هلسرأ دقو
* * * 
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 و 6 َِء و هو

 ديزي اًنرَبْخ :  الا داو ىَنْعَملا « راش نب دمحم هكون نايم ندع لحج ٤-

 : لوم ليلا بأ تمس : لاق يربرجْلا ديس ْنَع « نورا نب
 هير آر خا ضرألا هجو ىلع فب امر مشو هلع هللا ىلع نیا تنارو

 «دمحأو « ملسم : هاور) .هاَدّضَقُم اًحيلَم ضيا ناك : لاق . يل ُهْفص : تل

 .(ىذمرتلاو

 ماع دلو ‹ ورمع نب هللا دبع نب ةلثاو نب رماع : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت

 وهو « ثيداحألا هنع ظفحو باش وهو 8 يبنلا ىأر « (ه7) ذحأ ماع وأ ةرجهلا
 ةئامو رشع ةنس ةباحصلا نم تام نم رخآ

 : تادرفملا ىتاعم

 . اًطسوتم « ًالذتعم : ادصقم . ًاليمج « اًتسح : احيلم

 ىأر ضرألا هجو يلع لجر رخآ وهف « اًنوم ةباحصلا رخآ ليفطلا وبأ : حرشلا

 : هلوقب مهل ةَ هفصوف « هريغ ةباحصلا نم سيل ضرألا يلع نس لكو « وي لوسرلا

{° 



 ءًالوط : ىش لك ىف ٌلدتعم « ةقلخلاو « ةئيهلاو ‹ رظنملا نسح « نوللا ضيبأ
 .ادسجو ءارعشو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 سرت ج هار نفع 6 هللا كرر قاتعوا عال ذيوشلا نيعباتلا نضر 1
 . نذألا قيرط نع ناهذألا ىف هتروص
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 :لاَق يمازح ريانملا نب ميهاربإ اَنْئَدَح : لاق ِنَمْحرلا ِدْبَع نب هللا دع انئَدَح دح ١6-

 ميهاربإ نب : ليِعامسإ يِنّئَدَح : : لاق يرهزلا تبا يبأ نب : زيزعلا دبع َنئَدَح

 دان و قو ا موف عال اتعب و یا
 : لاق

 روثلاك يئُر ملك اذإ , نيكّيتلا جلفأ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ناک

 . (ىذمرتلاو « ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا : هاور) . (ُهاَياَنث نيب نم جري
 ةا زم هللا لوسر مع نبا « سابع نب هللا دبع : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت

 ءانثأ مشاه ىنب بعش ىف تاونس ثالثب ةرجهلا لبق دلو « ثراحلا تنب لضفلا مأ

 ىف ماقأو نذأو وهب لوسرلا هامس دقو « نيملسملاو هي هللا لوسرل نيكرشملا راصح

 ريسفتلاو زاجحلا ةسردم دئارو هللا باتكب ةباحصلا ملعأ نم وهو « هكنحو هينذأ
 ‹ اًئيدح )١1571( ىور « ءايحلاو دهزلاب رهتشا « ىروشلا لهأ نم وهو ررثأملاب

 .(ه۸٦٠) ةنس فتاطلاب ىفوت

 : تادرفملا ىناعم

 . نانسألا ةمدقم : هايانث نيبام ةجرف وذ ىأ : نيتينثلا جلفأ

 . ةيعابرلاو ةمدقملا ىف ىتلا نائسألا

 نائسألا نيب ةريغص ةحتف دوجو : هجولاو نانسألا لامج روص نم : حرشلا

 رونلا نأك رعشت اهضايب ةدش نم هنانسأ ترهظو ةي هللا لوسر ملكت اذإ « ةيعابرلاو

 . اهنم جرخي

٤٦ 



 . ةوبُتلا متاح ىف ءاج ام باب -١؟

 دْغتجْلا ٍنَع « َليِعاَمْس نب متاح اَئَدَح : لاق يمس نب بيق ِءاَجَر وبأ اَننَدَح دح -75

 : لوقي ديزي نب باسا تْعِمَس : لاق ِنَمْحّرلا ٍدْبَع نب
 نإ « هللا َلوُسَر اَي : اتلاف َملَسَو هيلع هللا ىَلَص يبا ىَلِإ يتاح يب اسَبهَذ

 « هئوُطَو نم تنرشف < , اضوكو « ةكربلاب يل اَعَدَو يسأر َحَسَمْف . جو يتخأ نِ
 . «َةَلَجَحْلا رز لثم َوُه اإل < يفتك َنْيَب مئاخلا ىَلِإ تظن , هِرْهَط َفْلَح تْمقَ

 . (ىذمرتلاو « ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو ‹ ملسمو « ىراخبلا : هاور)

 « ىباحص « ىدنكلا ديعس نب ديزي نب بئاسلا : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت
 ‹ عادولا ةجح هك يبنلا جح موي هيبأ عم ناكو « ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا ليبق هدلوم

 هل « ةباحصلا نم اهب ىفوت نم رخآ وهو « ةنيدملا قوس يلع ه5 رمع هلمعتساو
 . (ه91) نيعستو ىدحإ ةنس ىفوت « اًثيدح (۲۲)

 : تادرفملا ىناعم

 . ةدايزلا وأ « ئشلا ىف ىهلإلا ريخلا توبث : ةكربلا . ضيرم : عجو

 . ةمامحلا ةضيب لثم متاخلا مجح : ىنعملاو « رئاط مسا ةلجحلا : ةلجحلا رز

 5 حسمف « 5 هللا لوسر ىلإ هتلاخ هتذخأف ديزي نب بئاسلا ضرم : حرشلا

 نم بئاسلا برشف هي لوسرلا أضوت مث « ةكربلاو ريخلاب هل اعدو ضيرملا سأر
 هيفو هرهظ ىأرف « 8 هللا لوسر فلخ ماق مث ويب لوسرلا هب أضوت ىذلا ءاملا

 يلإ برقأ رعش اهيلع « ةريغصلا ةضيبلا مجحك ءارمح ةمحل يهو ةوبنلا ةمالع

 . بلقلل ةلباقم رسيألا قشلا

 مل تام نأ ىلإ لظ ديزي نب بئاسلا رعش ىف هِي هحسم ىذلا رعشلا : ةدئاف

 ناكف نوقباسلا ءايبنألا امأ « هرهظ ىف ةوبنلا متاخ نأ يهب هصئاصخ نم : ةدئاف
0 

 . مهيديأ ىف

4۷ 



 هبلق نم كا ليربج هجرخأ .لب « ةوبنلا متاخ هرهظ ىفو خي دلوي مل : ةدئاف

 ملف اهدي سيمع تنب ءامسأ تعضو هتافو دنعو « ي هتثعب دنع هرهظ ىلع متخو

 . زم هللا لوسر ىفوت : تلاقف متاخلا دجت

 : ىذمرتلا ميكحلا ركذ امك متاخلا ىلع بوتكم : ةدئاف

 « روصنم كنإف تئش ثيح هجوت »

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ضيرملاب فطلتلا ١-

 . ضيرملا سأر ىلع حسملا -؟

 . 325 هللا لوسر ءوضو لضفب كربتلا ۳

# * * 

 نب كامي نع « رپاج ن بوُيأ اَنئَدَح : ناق يالا بوقت ديس اتال دح -۷

 : لاق ةَرَمَس نب رپاج ْنَع « ٍبْرَح
 لم ءار ةع مسو هيلع هللا یلص هللا لوُسَر يفتك نب مئاخْا ترد

 . (حيحص نسح : لاقو « ىذمرتلا : هاور) . «ةَماَمَحْلا ةّضْيب ةضيب

O Sh 

 : تادرفملا ىناعم

 كات يو ا حام

 مشل ةعطقك رکو هك نوک لمي يتاخلا :نأك

 ل

 هنأل : ةوبنلا متاخو « هب عبطي ىذلا متاخلا هبشي هنأل ؛ امتاخ ىمس : ةدئاف

 . . 38 هللا دنع نم يبن هبحاص نأ ىلع ةمالع
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 ْنَع « هيأ ْنَع « نوشجاَملا نب فسوي اند : لاق يِنَدَمْلا بعصم وبأ اَنئَدَح -
 : تاق كَم ِيَدَج نع داق نب َرَمُع نب مصاَع ٠

 نيب يذلا مئاخلا لأ نأ ءاشأ ؤو - ملَسَو هلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر تغمس »
 . (نَمْحّرلا شرع هل زها : تام َمْوَي ذاَعُم نب دغسل لوفي ْتْلَعَفَل هبرف نم هْيفَك

 . (ىذمرتلاو ‹ طسوألاو ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو « دمحأ : هاور)

 ةداتق نب رمع نب مصاع ةدج « ةيراصنألا ةثيمر : يه : ثيدحلا يوار ةمجرت

 ىناثلاو « ثيدحلا اذه امهدحأ ناثيدح اهل « ةيباحص « روهشملا ىعباتلا ىراصنألا

 ف ةشئاع ةديسلا نع هتور ىحضلا ةالص ىف
 ْنَم ةصاخ « سانلا ةفطالمو « ةرشاعملا نسحب هب هللا لوسر زيمت : حرشلا

 تناك اهنأ ربخت 5 هللا لوسر دنع ةريغص ةثيمرلا ةيباحصلا تناك دقف « همدخي

 اهبرق ىلع لدت ةرابعب تربع لب « هيفتك نيب ةوبنلا متاخ تأرف. و هفتك نم ةبيرق
 : ذاعم توم موي هب هلاق ام تركذ مث ٠ تلعفل متاخلا لبقت نأ تدارأ ول اهنأ هنم

 . هبر دنع هتلزنم ميظعو هحور مودقب اًحرف كرحت نمحرلا شرع نإ
 ريفس لوأ ه# ريمع نب بعصم دي يلع ملسأ ىراصنأ ذاعم نب دعس : ةدئاف

 ىف بيصأو « ادحأو اًردب دهشو « ةيناثلاو ىلوألا ةبقعلا ةعيب دهشو « مالسإلا ىف
 (اًماع”ا/) هرمعو سمخ ةنس ةدعقلا ىذ رهش ىف رهش دعب تامو « قدنخلا ةوزغ

 . عيقبلاب نفدو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةوبنلا ةمالع ًءاسنو الاجر ةباحصلا ةفرعم ىلع ديكأتلا -

* * * 

GG SA 
 0 ووو

 نب ميِهآربٳ ييدح : لاَق ةر ىَلوَم هلا دبع نُ مَع نَع « سنوي نب ىسيِع
 : َلاَق ٍبِلاَط يِبأ نب ُيِلَع ِدَلو نِم « دمحم

 اح

 44 (ةينسلا تاقارشإلا : 5م)



 ْثيدَحْلا ركذف  َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلص هللا لوُسَر فّصَو اإ « ّيِلَع ناک »

 « ىنرتلا : هاور) .«َنيسنلاماَح وهو « ةا مَ هِيَ نيب : لاَقَو - هلوطب
 . (بيرغ نسح : لاقو

 . (50) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا قبس : ثيدحلا يوار ةمجرت

 . حرشلا رم دقو هقباسل ديكأت هيف ثيدحلا : حرشلا

¥ * * 

 : لاق تبا نب ةّرزَع اَنئَدَح : لاق ٍمِصاَع وب بأ اَنكَدَح : لاق اشي نب دمحم اَنئَدَح - ۲١
 يطأ e دیر 5 نتدخل يركشيلا ا يندح

 : لاق يراصنألا

 حاف يم نذا « دز اأ اي: مْلَسَو هيلع ُهَللا ىَلَص هللا لوُسَر يل لاق»

 : لاق ؟ ُمئاَحْلا اَمَو : تلف مئاخْلا ىَلَع يعباصأ تعوق  ُةَرْهَط تْحَسَمَف « يِرْهَط

 .( ىذمرتلا : هاور) . (ُتاَعِمَتْجُم تاَرَعَش

 ىندملا ىراصنألا بطخأ نب ورمع ديز وبأ : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت
 حسم وي هللا لوسر نأ ىور ‹ ةرصبلا اولزن نيذلا ةباحصلا ريهاشم نم « جرعألا
 هلو « ريسيلا الإ هرعش نم ضيبا امو ةنس ةثام غلبف «هلمج مهللا» : لاقو « هسأر

 ةرشع ثالث هعم ازغو ‹ ثيداحأ 85 يبنلا نع ىور « هب فرعي دجسم ةرصبلاب

 ىوس بتكلا ىف هثيدح . ةعامجو « نيريس نب سنأو « ريشب هنبا : هنع ثدح « ةوزغ

 . ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىف ىفوت « ىراخبلا حيحص
 : تادرفملا ىناعم

 . برتقا : ندا

 متاخلا هملعيل امإ فيرشلا هرهظ ,ىباحصلا حسمي نأ يي لوسرلا دارأ : حرشلا

 عاطأ املف ةروعلا لحم قوف حسملا لحو « هرهظ فيظنت دارأ وأ هبوث ىف ئشل وأ
 متاخلا فصو نع ديز وبأ لئس مث « ةوبنلا متاخ هدي تسمل ىباححصلا ديز وبأ رمألا

 . تاعمتجم تاريعش : لاقف
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 ::تيدحلا نم دافتسيام

 ١- ةروعلا ادع رهظلا حسم زاوج .

 . 5 فيرشلا هرهظ حسمب ىباحصلا فيرشت -"
 ٣- اهفصوو ةوبنلا تارامأ ةفرعم ىلع ةباحصلا صرح .

  - 5هباحصأل هي هتفطالم .

 نب ِنْيَسح ن يلع اتئدح : لاق يعازخلا ثْيَرح نب نيّسحلا ِراّمَع وبأ ات 502١
 يا 08 نقرب ا لاق يبأ يِئَدَح لاق «ٍدقاو

 ا

 ةيِدَمْلا َمدق َنيح َمُلَسَو هلع هللا ىّلص هللا لوُسَر ىلإ يسِراَْلا ناَمْلَس ءاَج»

 اي : لاق ٠ مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ْيَدَيَنَْب اَهَعْضَوَف ْبَطُر اَهْيَلَع ةدئامب

 ؟ اَذَه اَم ُناَمْلَم

 . ةقدّصلا لكأت أل انف اًهْعفْرا : َلاَقَف ‹ كباَحْصَأ ىَلَعَو َكِْيَلَع ةَقَدَص : َلاَقَف
 َملَسَو هر م يا سل 0 لاق
 هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر َلاَقَق « كَل ٌةيِدَه : لاق ؟ نامل ایا : َلاَقَق ٠

 هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر رهط ىلع مئاَخْلا ىلإ رن مل . اوُطُسا : عشا
 اذكو اذكب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر ُاَرتشاَف دولل َناَكَو هب َنَمآَف ملسو

 هللا لوُسَر َسرقف مع ىح هيف َناَمْلس لَمْ الخت ْمُهَل َسِرْغَي نأ ىَلَع اًمَهْرد
 اهماع نم لخلل تَلَمَحَف ُرَمُع اَهَسرَغ َةَدحاَو ةّلخئ الإ َلْخَنلا ملسو هيلع هللا ىلص

 لاَ ةلخلا هذه نأ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا َلوُسَر لاَ ةلخت لمخت ملو

 اَهَسَرفَف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر اَهَعَرَتف اَُيسَرَع انأ هللا لور اي ُرَمُع
 .((نسح هدانسإ) ىذمرتلاو « ىقهيبلاو « دمحأ : هاور) . «اهماع نم َتَلَمَحْف

 نب ثراحلا نب هللا دبع نب بيصحلا نب ةديرب : وه : ثيدحلا يوار ةمجرت

 بيصحلا وبأو « ناساس وبأو ءاهس وبأ : ليقو « هللا دبع وبأ : دعس نب جرعألا

°١ 



 :ةوزغ دهشو « ًارجاهم يك  يبنلا هب رم ذإ « ةرجهلا ماع ملسأ هنإ : ليق ليق : ىملسألا

 ىفوت : رخآ لاقو « نيتسو ثالث a عقلا ريح

 . اًئيدح نيسمخو ةئام وحن ةديرب ىور « ىوقأ اذهو « نيتسو نيتنثا ةنس

 : تادرفملا ىناعم

 . رمتلا : بطر . ماعطلا هيلع ام : ةدئام

 الب اعوطتو ةبحم ىطعي ام :ةيده وهام لكو ةاكزلا : دارملا : ةقدص

 . لباقم . رذنلاو ةرافكلاك بجاو

 . عرزي : سرغي اره وطنا

 نم هموق نإف « رانلا دبعي ال ىتح هيخأ نم بره هه ىسرافلا ناملس : حرشلا
 رخآ يبن تامالع يلإ ةياهنلا ىف لصوت ىتح ةقيقحلا نع ثجبي ذخأو « سوجملا
 : ىهو نامزلا

 ١- ةقدصلا لبقي ال . ١ - ةوبنلا متاخ -۳ . ةيدهلا لبقي .

 ماعطلا نع هو هللا لوسر لأسف رمتب 2 هللا لوسر ىلع لخدو ةنيدملا ءاجف

 هذهف اولكأف ةباحصلا اعدو هب هللا لوسر هنم لكأي ملف ةقدص هنإ : «ناملس» لاقف

 لكأف ةيده : لاقف هنع لئسف اًضيأ رمتب ىلاتلا مويلا ىف ءاج مث « ىلوألا ةمالعلا

 ىأر ىتح رظني ناملس ذخأ مث « ةيناثلا ةمالعلا هذهف هباحصأ معطأو وي هللا لوسر

 هنأ الإ ناملس نم ناك امف « « ةثلاثلا ةمالعلا هذهف زي فيرشلا هرهظ ىف ةوبنلا متاخ

 ةظيرق ىنب نم ىدرهي دنع اًدبع ناك ناملس نأ ثيدحلا ركذيو « هناميإ نسحو نمآ
 هنأ هيف « ىدوهيلا هديس عم اًباتك بتكف ةيرحلا ىلإ لصي نأ كي هللا لوسر هدعاسف

 ىف هدعاسو لاملا هَ هللا لوسر هاطعأف ةضف نم ةيقوأ نيعبرأو ةلخن (۲۹۹) سرغ

 رامثلا تحرطف باطخلا نب رمع اهسرغ ةلخن الإ هِي اهلك اهسرغف لخنلا سرغ
 انأ : باطخلا نب رمع لاقف اهنع هك لأسف ةدحاو ةلخن الإ دحاو ماع دعب اهلك

 . ماع دعب تحرطف ةفيرشلا هديب اهسرغو هي هللا لوسر ماقف اهتمءرغ
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هيلإ ىدهأ امم نيرضاحلا ىطعي نأ هل يدهملل بحتسي ١-

o 



 . نيبوركملا برك كفو نيجاتحملا ةدعاسم وي هيده نم -"

 a E سل ف ديالا دع ا 8

* * «+ 

 00 هي لاق ٍراَب نب دمحم انْئَدَح 1

 : لاق يِقوَعلا ةرضْن يِبَأ نع « يقرودلا
  َمُلَسَو هيلع هللا یلص هللا لوُسَر مئاخ نع يِردُخْلا ديعس ابا تاس,

 o هاور) ٠ (ةزشاك ةَعَْب هِرْهَط ىف ناک : لاقف ةّوبنلا مئاَخ

 ىردخلا نانس نب كلام نب دعس : وه : ثيدحلا ىف يباحصلا ةمجرت

 هع ىورو وي يبنلا ىمزالم نم ناك « ىباحص « ديعس وبا « ىجرزخلا ىراصنألا
 . ةنيدملا ىف ىفوت . اًئيدح )١١70( هلو «ةوزغ ةرشع يتنتا ازغ « ةريثك ثيداحأ

 . نيتسو ثالث ةنس تام : ىنيدملا نبا لاقو . نيعبسو عبرأ ةنس تام : ىدقاولا لاق

 . نيتسو سمخ ةنس تام : ىركسعلا لاقو

 : تادرفملا ىناعم

 . (ةزراب) مسجلا نع ةعفترم : ةزشان . محللا نم ةعطق : ةعضب

 . ةرابع هنإ : باجأف ةوبنلا متاخ ةفص نع هذ ىردخلا ديعس وبأ لئس : حرشلا

 عباصأ ىف سبلي ىذلا متاخلا سيلو ةي فيرشلا هدسج نع ةزراب محل ةعطق نع

 . ديلا

 '. 886 هفيرشلا هرهظ ىلعأ ىف متاخلا ناك : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةربخلا لهأل الإ نوكي ال لاؤسلا ١-

 . ةوبنلا تامالع نيعباتلا ميلعت ىلع ةباحصلا صرح ١-

HK ¥ ¥ 

 هون



 صم م
 نب داّمَح اربح : لاق يِرصَبلا ( | يلجِلا ِثَمْشألا وبأ ماتقلا ن دمحأ اَنَكَدَح -؟+ 3

 يس ا ل

 ب ا د
 , ُهُتلَبقتلسا ىح ْتْعَجَرَف < ليلا اه هلاك نآليخ اَهَلوَح عمججلا لثم هْيَقتُك ىلع مئاحلا

 كل رفت : ُمْوَقلا لاق . كلو : َلاَقف هللا َلوُسَر اي كَل هللا َرَفَغ : تلق
 رفغتساو) ةيآلا هذه الث مث , ْمُكَلَو , مَعَ : لاق ؟ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلص هللا َلوُسَر

 . (ىذمرتلا «دمحأ « ملسم : هاور) .«(تاَممْؤُمْلاَو َنيِمْوُمْللَو كبلذل

 « رمعملا ىباحصلا « ىنزملا سجرس نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ىور دقو . هل رفغتسا كي هللا لوسر نأ حص . موزخم ىنب ءافلح نم « ةرصبلا ليزن
 .لوحألا مصاعو « ةماعد نب ةداتقو « ميكح نب نامثع : هنع ثدح . رمع نع اًضيأ

 : تادرفملا ىناعم

 . اهمضو عباصألا عمج ةئيه ىأ : عمجلا . . فاوطلا وه نارودلا : ترد
 رهظت ةبح : وهو « لولؤث درفملاو : ليلآث ةطقن وهو « لاخ : اهدرفم : ناليخ

 ‹ هباحصأ نم ةعامج غم اًسلاج ناكو ةه هللا لوسر ىلإ ىباحصلا ءاج :حرشلا '

 ىقلأف « ةوبنلا متاخ ىري نأ ديري هنأ و فرعف « ب هللا لوسر فلخ فقوو رادف

 بوبح اهب طويخ اهيف « عباصألا عمج لثم اهنأ اهفصوو « ةمالعلا ترهظو هءادر
 اي كل هللا رفغ : لاقو ميظعلا فرشلا اذهل هبر ىباحصلا ركشف « ةصمحلا ةبح لثم

 . كل رفغو : هلوقب وي هللا لوسر هيلع درف « هللا لوسر
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- هبلاطم ةيبلتو هعم سلجي نم ةحار يك هيده نم .

 . رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دقف هفرش ىف ةدايز وي هل رافغتسالا -

 ٣“ رافغتسالا ةمألا ميلعت .

o 



 . مّلَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر رعَش یف ءاج ام باي -
 هم ر

 ْنَع «دّيَمَح ْنَع؛ ميهارنإ نب ليعاَمسإ اربا : لاق رجح نب يلع اَْئَدَح “€

 : لاق ِكِلاَم نب سّنأ

 « ملسم : هاور) . هيلُذُأ فن ىلإ َمْلَسَو هيلع هللا یلص هللا لوُسَر ُرْغَش ناك

 . (ىذمرتلاو « ىئاسنلاو

 )١(. مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تفبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 هللا لوسر رعش لوطو ‹ بحتسم ةغلابم نود هماركإو ةنيز رعشلا نإ : حرشلا

 . ه8 هفتك يلإ لصي هنأ تاياور كانهو « لاوحألا ضعب ىف هينذأ فصن يلإ

 كلو هيأ نقصت: لقي لر فا ته لإ لرقم تدخلا ريغ قاف

 . نيتينثت عامتجا ةهاركل

 نب ماش نع « دارلا يبأ ن ِنَمْحرلا دبع ارب :

 : ْتَلاَف ء قناع ْنَع « هيأ نع« ةورع

 هَل َناَكَو « دحاو ءانإ نم َمّلَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَرَو انأ لسا تنك ١

 .(حيحص نسح : لاقو « ىذمرتلاو دواد وبأ : هاور) . (ةَرفَوْلا نوُدَو ةّمُجْلا َقْوَف ٌرْغَش

 ركب ىبأ تنب ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ : ىه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 دبع مأ : اهتينك « ا ةجيدخ ةديسلا دعب هَ هللا لوسر تاجوز لضفأ « قيدصلا
ELياهو ةرماز# ةودلقأ وذ تاجوز  U RES 

 مل رثكأ : ليقو « عست ةنبا يهو « ةيناثلا : ليقو « ةرجهلل ىلوألا ةنسلا نم لاوش
 )١5١١( توز ءةنس نيعبرأ و هدعب تشاع « اهريغ اركب هيي يبنلا جوزتي

 وبأ اهيلع ىلصو « عيقبلاب تنفدو « (ه0/4):وأ (01) ةنس ةنيدملاب تيفوت « ثيدح

 1 نط ةريره

 لاق يِرّسلا نب دانه ا -0

oo 



 : تادرفملا ىناعم

 . ةرفولا نم رثكأ ىهو نيبكنملا ىلإ ىذلا رعشلا : ةمجلا
 . نذألا 0 ىذلا رعشلا : ةرقولا

 ءانإ ىف هو هللا لوسر ل تناك اهنأ كف ةغئاع ةدسلا ربخت : : حرشلا

 فيرشلا هرعش تفصو مث « ىرخأ ةياور ىف تريغأ امك هتروع ىرت نأ نود دحاو
 . (فتكلا) هيبكنمو نذألا ةمحش نيب طسو هنأ كي

 . رمحأ ساحن نم ناك وهم لوسرلا ءانإ : ةدئاف

 ىلإ لصو لاط اذإو هينذأ ةمحش يلإ لصو هرعش هي لوسرلا رصق اذإ : ةدئاف

 . اًقلطم رعشلا ىه ليق ةمجلا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هماركإ بابحتساو هلاسرإو رعشلا ريصقت زاوج ١-

 . ةجوزلا عم لسغلا زاوج ١“

ET E es 

  » SE Seتناكَو
 ریو

 . (ىذمرتلاو « دواد وبأو « ملسُمو « ىراخبلا : هاور) . هيلدَأ ةَمُحش ب رثطت مج

 .(5) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . نيفتكلا : نيبكتملا . اطسو : اعوبرم

 . نذألا فصن : هينذأ ةمحش
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 «نذألا ةمح* ىلإ لصي اًطسو ناك هنأ ةي هرعش لوط ىباحصلا فصي : حرشلا

 . لاوحألا بسحب اذهو هيفتك ىلإ لصي هي هرعش مظعمو
 هرصق اذإو « فتكلا ىلإ لصي ىتح لاط فيرشلا هرعش وي قلحي مل اذإ : ةدئاف

 . نذألا ةمحش ىلإ لصي

YYيندح 0 را ا  

e 

o SS 

 (ىذمرتلا « ملسمو . .

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . (معانلا) لسرتسملا : طبسلا ' 2 . (نشخلا) ىوتلملا : دعجلا

 لَو هرعش فصو نع هه ةداتق نم لاؤس نع كلام نب سنأ باجأ : حرشلا
 لصي هرعش ناكو « لسرملا معانلاب الو ىوتلملا نشخلاب سيل اًطسو ناك : لاقف

 . هيفتك ىلإ رخآلا ضعبلاو « لاوحألا ضعب ىف اذهو هينذأ فصن ىلإ
¥ * ¥ 

 غ ع نب ناينس انتحل لاق كَما رمع يبأ نب ىي نُ دمحم اَئدَح - ۲۸

 : تَلاَق «بِلاَط يبأ تذي نا ما نع ٬ دِهاَجُم نع « حبجت يبأ نب
 : هاور) ٠ َرئاَدَغ ُعَبْرأ هلو ةَمَْق َةَكَم َمْلَسَو هلع هللا یلص هللا لوُسَر َمدَق»

 | . ((حيحص) ىذمرتلاو « دواد وبأ

 ی ةيمشاهلا بلطملا دبع نب بلاط ىبأ تنب ةتخاف : ىه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

06 

 مع تنبو « بلاط ىبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ تخأ « ئناه مأب ةروهشملا « ةيشرقلا

 ها/



 رهشألاو « ةمطاف وأ « ةكتاع وأ « ةتخاف : اهمسا ىف نوخرؤملا فلتخا « وك يبنلا

 غلب . نيسمخ ةنس دعب ىلإ ىناه مأ تش تشاع . حتفلا ماع ىلإ اهمالسإ رخأت . لوألا

 . اًثيدج نيعبرأو ةتس : اهدّتسم

 : تادرفملا ىتاعم

 . رئافض : رئادغ

 ةنسلا نم ناضمر نم نيرشعلا ىف احتاف ةكم ىلإ ةي لؤسرلا ءاج : حرشلا

 تناكو « اهتيب ىف لستغاو « ئناه مأ ةديسلا همع ثنب دنع لزنو « ةرجهلل ةنماثلا

 ‹ عبرأ اهنأب 8 هرئافض ئناه مأ تفصو دقو « كلف ءارهزلا ةمطاف ةديسلا هرتسل

 . رعشلا لاط اذإ الإ نوكت ال رئافضلاو

K * * 

 ستا نع هي
 : هاور) . «هْيَئْذَأ فاصل ىلإ ناك َمّلَسَو هْيَلَع هللا ىّلَص هللا لوُسَر َرْغش نأ

 00 1 ۰ . (ىنمرتلاو « دواد وبأو ‹ ملسم

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 . حرشلا قبس : حرشلا

 نع « ديزي نب سنوي نع « كرابملا نب هللا دبع اَئَدَح « رص نب ديوس اَئَدَح دح “۰

 : سابع نبا نع « ةع نب هللا دبع ن هللا دبع اَنئَدَح : لاق ّيِرْهّزلا

 نوكرشُمْلا َناَكَو « هَرغَش لدن ناك َمُلَسَو هيلع ُهَللا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ

 لأ قاوم بحب اكو مهو نوُدسُي باتكلا لضأ َداَكو « ْمُهَسوُُ نوفي

 . سَر َمُلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر قرف مت , ءيشب هيف موب ْمَل ايف باتكلا

 . (ىذمرتلاو « « نابح نباو ىئاسذلاو « دراد وبأو « دمحأو « ىراخبلا : هاور)

5/ 



 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ىراصنلاو دوهيلا : باتكلا لهأ ظ لرب لابس
 . هللا نود نم اهريغ وأ مانصألا ةدبع : نوكرشملا

 ريغ نم (هجولا ةمدقم) هتيصان لوح هرعش لسري هيي هللا لوسر ناك : حرشلا

 ىلإ مسقو نيميلا ىلإ مسق : مهرعش نوقرفي نوكرشملا ناكو « هرعش قرفي نأ
 نوقرفي ال نيذلا باتكلا لهأ ٍ لوسرلا قفاوف ‹ رمألا لوأ ىف كلذو « راسيلا

 لهأ فلاخ مث « عرشلا نم صن هيف دري مل اميف مهتقفاوم بحأ كي هنأل ؛ مهرعش
 . ءاسنلاب هبشتلا نع دعبأو فظنأ هنأل هرعش نيب قرفو كلذ دعب باتكلا

 ىف ةنيدملا ىلإ هترجه لوأ ىف ةقفاوملاب باتكلا لهأل ه5 هبح ناك : ةدئاف

 مهلعجو « مالسإلا ىلإ مهتوعدو مهفيلأتل كلذو مهتلبق لبقتسي ناك ىذلا تقولا
 . مانصألا ةدبع براح اذإ انوع
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . مهفيلأتو سانلا لاح ةاعارم -

 . هيف بغرم ةئيهلا نسحو ةفاظنلا ۲

 . ةهبجلا ىلع هلادسإ نم لضفأ رعشلا قرف ٣-

¥ ¥ ¥ 

 mm E 0 الا

 « دواد وبأ ا زا را اذ و هيَ هللا ىلص هلا لرز

 . (۲۸) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . حرشلا قبس : حرشلا
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 O ا 0 1 7
 ا لاف ی ن نعم اند لاك یال سوم نب قادس ار ا

 : تاق « باع ْنَع «ِهيبأ ْنَع « ورع نِ ماسه نع« سا ن كلام
 ١ هاور) . «ضئاسح اأو َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر َسأَر لجأ تشك :

 (ىذمرتلاو « نابح نباو « ىئاسنلاو « ىراخبلا .

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقيس: ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىئاعم

 . فظنأ « حّرسأ : لجرأ

 قيقحتل ىعستو اهجوزب متهت ةلضاف ةجوز لَ ةشئاع ةديسلا تناك : حرشلا
 . ضيحلا ةلاح ىف اهنوك لاح هفظنتو وي هرعش حرست تناك دقف هتداعسو هتحار

 . ةرهاط اهدي ضئاحلا ةأرملا : ةدئاف

 . بودنم رعشلا حيرست : ةدئاف

 « ضرملا ال ةحصلا للييس ىلع ةأرملا محر نم جراخلا مدلا وه ضيحلا : ةدئاف .

 رشع ةسمخ ةدم ىصقأو مايأ ةعبس وأ ةتس هبلاغو ةليلو موي ضيحلل ةدم ىلقأو
 . اموي

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ناميإلا نم ةفاظنلا .

 - اهسفنب اهجوزل ةأرملا ةمدخ ىلع ثحلا .

 *- جراخلا مدلا سجنلاو رهاط اهدسج ضئاحلا .

¥ # * 



~rنع « جييص نب عييرلا اَئَدَح : لاق حیکو اَنئَدَح : لاق ىسيِع نب فسوي اَْئَدَح  

 E اا رع رمت سال دج

 دو ‹ هتيخل حير هسأر َنْهَد ُرْكُي َمَلَسَو هيلع هللا لص هللا لوُسَر َناَك»
 . (ىذمرتلاو « ىقهيبلا : هاور) . «تاّي وَ ُهَبْوَق ناک ىح عاتقلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرضملا ىناعم

 . رعشلا نهد نم ةمامعلا ىقتل سأرلا ىلع عضوت شامقلا نم ةعطق : عانقلا

 . هعناص وأ تيزلا عئاب : تايز
 « هماركإ ىلع هضرحو هرعش ةفاظنب هب همامتها ىدم ثيدحلا فصي : حرشلا

 ‹ هفظنيو هلمجيو هحيرست لهسيل تيزلا وأ نهدلاب هسأر رعش نهدي 85 ناك دقف

 ةرثكلو سأرلا رعش نهد دنع كي ناك دقو « اهحرسف اهب متها لب هتيحل كرتي ملو

 باصت ال ىتح ةمامعلا تحتو سأرلا رعش قوف (شامق ةعطق) ةقرخ عضي تيزلا
 اهيف تيزلا ةرثكل ؛ تايز بوث ىرت كنأك ةعطقلا هذه تيأر اذإف . تيزلاب

 ناكف تيزلا امأ « ءايشألا فظنأ نم هتمامعو هبوثو هي هصيمق ناك : ةدئاف

 . يأ هكرتيوًايحأ تيزلا لمعتسي و لوسرلا ناك ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةيحللاو سأرلا ةفاظن ىلع ثحلاو رعشلا ماركإ ١-

 . ىذأ نم امهبيصي امم ةمامعلاو بوثلا ةياقو -"
* * * 

 ۰ im ا ماب 0

 ‹ رهط اَذِإ هِروُهُط ىف نما بحي َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلص هللا لوُسَر ناک نإ
 « ىئاسنلاو « ملسمو « ىراخب : هاور).(لَععلا اَذإ هلاعتلا ىفو « َلَّجَرَ اذإ هلُجَرَت یفو
 . (یذمرتلاو
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 . () مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . هلسغ وأ هئوضو ىف يأ : هروهط . نيميلاب ءادتبالا : نميتلا

 . ءاذحلا وهو لعنلا سبل : هلاعتنا . هرعش حيرست : هلجرت

 ةنسحلا رومألا ىف ءادتبالا وهو كي هبحي ىش ىلإ ثيدحلا اندشري : حرشلا

 لسغلا وأ ءوضولا دنع ثيدحلا ىف ركذ امو بارشلاو ماعطلا لوانت لثم نيميلاب

 نأ دارأ اذإو « ىنميلا ةهبجلاب أدب هرعش حرسي نأ دارأ اذإ هَ هنأ ركذو « كلذ ريغو

 . «ةكرب نيميلا ىف نإف اونمايت » : يب لئاقلا وهف نيميلاب أدب هءاذح سبلي

 . ىرسيلا مدقلا ميدقت بحتسي .مامحلا لود لثم ةناهملا رومألا : ةدئاف

 تاما فو محلا لاقلا بب ل ماا ها لوسرلا بنتي ةدكاش
 . ةنجلا لهأ مه نيميلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نسح لأفو ةكربو ةنس نمايتلا ١-

 . نسح رمأ لك ىف اهلامعتساو ىنميلا ديلا ماركإ -
# * * 

 ٠ َناسَح ِنْب عاشه نع « ٍديِعَس نب ىح اَننَدَح : لاَ راش نب دمحم اَنئَدَح -+و 5 هس موق م

 : لاق « ٍلْفَعم نِ هللا ٍدبَع نع < نَسَحْلا نَع

 « دواد وبأ : هاور) . ر نع لسو ا ل ر ا

 نم ليلج ىباحص « ىنزملا لفغم نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 هنع ثدح « ثيداحأ ةدع هلو « ةرصبلا مث « ةنيدملا نكس « ناوضرلا ةعيب لهأ

 . اًئيدح )٤۳( هل . نيتس ةنس ىفوت « ريخشلا نب فرطمو « ىرصبلا نسحلا

 5؟



 : تادرفملا ىناعم

 . موي دعب اًموي وأ ةرم دعب ةرم : اًبغ . طيشمتلا « حيرستلا : لجرتلا

 دقف « هحيرستو هرعشب مامتهالا ىف غلابي نمل حيرص ىهن هيف ثيدحلا : حرشلا

 الف ‹ ىهنلا درو انهو « ةئيهلا نسحو ةفاظنلاب متها وهي هنأ ةقباسلا ثيداحألا ىف درو

 « اًنايحأ هرعش حيرست كرت و هنأ ىلع لديل ثيدحلا اذه ءاج لب « ضراعتلا مهفي

 Sa نأل ؛ اًنايحأ تنر ضو

 TT رس 0

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . فرتلاو ةنيزلا رومأ ىف ةغلابملا مدع ١-

 . ةماهلا رومألاب لغشني نأ ملسملا ىلع ١-

* * * 

 يبأ نب ديزي ْنَع « ٍبْرَح نُ ماسلا دبع اَئَدَح : لاق ةَقَرَع نب نَسَحلا اَنَْدَح نول

 نم لج ْنَع « ِنَمْحّرلا ٍدْبَع ِنْب ٍدْيَمح ْنَع « يِدوألا ِلَعلا يبأ نع « ٍدِلاَخ

 : مسو لَ هلا ىَلَص يتلا باح

 دهاش هل) ىذمرتلا : هاور) . «اّبغ َلَُجَرَعَي ناك َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ّيِبَلا نأ »

 . ثيدحلا حرش قبس : حرشلا

1۳ 



 رت م 0 4

 . مّلَسَو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسَر بْيَش ىف ءاَج ام باب -ه

 ةا نع « مامه اًنرّبْخَأ : لاق دواد وبأ اًنربخأ : لاق راتب نب دمحم اتد - ۷ م
 : كلام نْب سأل تلق : لاق

 ناك امئإ « كلذ ْْلبَي مل : لاق ؟ ملَسَو َِْلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر بصح له
 ‹ ىراخبلا : هاور) . «متكلاو ءائحْلاب بضخ , ركب وُب نكلو هْيَغدص ىف ابيش اش

 ا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ضيبألا رعشلا : اًبيش ٠ . غبص « نول : بضخ

 هب غبصيو قدي لابجلا نم قرو : متكلا نيعلا نيب رعشلا : غدصلا : هيغدص .

 لا ىلإ لمي دوسأ ةر تل . نذألاو
 5 لوسرلا ريغ له : نيمألا و يبنلا مداخ نهض كلام نب سنأ لئس : حرشلا

 وه لب هتلقل هنولي ىذلا ردقلاب ضيبألا هرعش نكي مل هنأ سنأ ربخأف ؟ضيبألا هرعش

 بيوت و ييدصلا ركب و نكلا» هنو ا ور ی رعشلا نم ليات دبع

 . هبيش ريغيل ءانحلاب هرعش نول چ هللا لوسر نم

 قرفم ىف : اولاقو « همف تحتو هنقذ ىف ناك 8 هبيش نأ ىراخبلا ىور : ةدئاف
 ع

 . هسار

 زا هللا لوسرل ةباحصلا برقأ هنأل ؛ 5# قيدصلا ركب ابأ هن سنأ ركذ : ةدئاف

 ش . ائسو ةناكم

 ' نيرشع نم لقأ : ةياور ىفو « ةرشع عبرأ نع ضيبألا ب هرعش دزي مل : ةدئاف
 .هرعش

 سنأ لاح نم ثيدحلا ىف ركذ امو « ءانحلاب هرعش هي لوسرلا بضخ : ةدئاف

 . كلذ لعف هي لوسرلا نأ ملعي مل هنأ ىلع لدي كلام نب
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 . برحلا ةلاح ىف الإ داوسلاب بيشلا رييغت زوجي ال : ةدئاف

 ىتح جوزلا هيف بغري نول ىأ ىلإ اهرعش نول ريغت نأ ةأرملل زوجي : ةدئاف
 . هيف اهل جوزلا نذأ دقو « هب اهنيزت ىف اًضرغ هل نأل ؛ دوسألا نوللا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هبر راوج ىلإ هلاقتنا ىتح هلامجو هتحصو هبابشب اًعتمتم ب هللا لوسر لظ ١-

 . ةرمحلا عم داوسلاب بيشلا نيولت زاوج -"
 * ب *

 ه 201 ر O E و ےہ ےہ ا ل د جي

 نع « قازرلا دبع انثدح : الاق « ىسوم نب ىيحيو « روصنم نب قاحسإ انئدح ~۸

 : لاق سّنأ نع « تيان نع ‹ رمعم

 ةَرظَع عبر الإ هتّيخلَو ْمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر سار ىف تذَدَع ام
 ر

Or 

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « نابح نباو « دمحأ : هاور) . «ءاَضْيَب ةَرْغش

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ثيدحلا اذه ىفو « ًاليلق ناك هي هبيش نأ ربخأ كلام نب سنأ نأ درو : حرشلا

 هيف دع ىذلا تقولا ىف انهو « ةفيرشلا هتيحل ىف ةرعش ةرشع عبرأ وهو ددعلا ركذ

 ةرعش نيرشع ىلإ كلذ دعب داز دقف « 85 لوسرلا دنع ضيبألا رعشلا هنو سنأ

 . ءاضيب

 كاّمس نع « ةّبعش اَنَتَدَح : لاق َدواَد وبأ اتربخأ : لاق ىتملا نب دمحم اَنَئَدَح -۹ ت ها رود اا ا ¥ a 9 عر ا ب نا ا
 5 و 0000 E رتل ر د ا نا انهت“ و 2 58 . ع

 ىلص هللا لوسر بيش نع لئس دقو « ةرمس نب رياج تعمس : لاق برح نب
 0 -- ًَ مرے ب

 : لاقف « ملسو هيلع هللا

 3s e يع و E E SE د نا ي ه e $e مع 6

 « ملسم : هاور) .«هنم يئر نهدي مل اذإو ‹ بيش هنم ري مل هسأر نهڏ اذإ ناک »

 . (ىذمرتلاو « ىئاسنلاو « دمحأو

 56 (ةينسلا تاقارشإلا : همر



 . (5) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ىباحصلا حضوأ ثيح « كي لوسرلا بيش ةلق اًضيأ دكؤي ثيدجلا اذه : حرشلا

 هحيرست ةلوهسلو فيرشلا هرعش ماركإل نهدلا هب لمعتسا اذإ : هلوقب كلذ
 مل اذإ امأ « ناعمللا ىطعي نهدلا نإ ثيح « ضيبأ رعش ىأ رهظي مل هليمجتو

 . هيلإ رظني نم هاري ضيبألا رعشلا نإف نهدلا يب لمعتسي
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هب ةيانعلاو رعشلا ماركإ ١-
 . هلاوحأ لك ىف ويي هتظحالمب ةباحصلا مامتها -۲

o * * 

 مدا ن ىَبْحَي اَنَدَح : لاق يِفوكلا يِدنكلا ديلولا نب وِرْمَع ن دمحم اتدح
 : َلاَق َرّمع نب هللا دبع نع« « عفا نع رع نب هلا يع نع كيرش نع

 ةرغش نيرلشع نسم اًوخت َّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر بْيَش ناك اَمَلِإ»

 . (ىذمرتلاو « هجام نباو ء« دمحأ : هاور) . ( ءاَضْيَب

 هيبأ عم ملسأ « ف باطخلا نب رمع نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ةباحصلا ملعأ نم « تاوزغلا ىقابو بازحألا ةوزغ دهش < ةنيدملا ىلإ رجاهو <
 ةرم فلأ رمتعا « هلاعفأو هلاوقأب اًيسأتم « ةَ هللا لوسرل اًمزالم ناكو « مهدهزأو

 ‹ ىلاعت هللا نم فوخلا ديدش « نتفلا بنجتي « ةبقر فلأ قتعأو ةجح نيتس جحو

 هرمعو (هال4) وأ (۷۳) ةنس ةكمب ىفوت « اًئيدح (11720) ىور « سانلل اًبحم
 . اًماع )۸٤(

 ةرعش ةرشع عبرأ ناك ةي هبيش نأ كلام نب سنأ ثيدح ىف قبس : حرشلا

 لكف فالتخا وأ داضت كانه سيلف « نيرشع وحن رمع نبا ثيدح ىف انهو ءاضيب

 رمع نب هللا دبع هآرو ةرعش ةرشع عبرأ ناك تقو ىف سنأ هآر دقف « تقولا بسحب

 ..ةرعش نيرشع ناك رخآ تقو ىف
 د * #%
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 سل سوما © م

 ا لاق ِءلَعْلا نْب دمحم ٍبْيَرك وبأ اَنكَدَح 4١-

 ق نع« ناقتي يأ ع
 ةَققاَوْلاَو , دوه ينئيّيش : لاق تش بش دق « هللا َلوُسَر ای : ركب وی َلاق»

 لاق ‹ ىذمرتلا : هاور). (تَرَرُك رسل اَذِإَو « نواس َّمَعَو . ْتَآلَسْرُمْلاَو

 . (ىبهذلا هقفاوو « ىراخبلا طرش ىلع حيحص : مكاحلا

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ةمالع هيلع ترهظ دق هنأ هي لوسرلا هو قيدصلا ركب وبأ ربخأ دقل : حرشلا

 كلذ ببس نع ةي هربخأف « ةيحللاو سأرلا ىف ضيبألا رعشلا يهو بيشلاو ربكلا
 ةروس ىف كلذ ريغو باذعلا تايآو ةمايقلا موي لاوحأ نم هأرق ام وهو « بيشلا

 . ريوكتلا ةروسو أبنلا ةروسو تالسرملا ةروسو ةعقاولا ةروسو دوه

 نجت تج الا ةروس ركذ نم الدب «نولءاستي مع» ثيدحلا ركذ : ةدئاف

 . اًضيأ اهلوأب ةروسلا

 ىلع بلغتي هلعج اًحارشناو اًراونأ هَ هللا لوسر بلق ىلاعت هللا ألم دقل : ةدئاف

 . بيشلا ةرثك هيلع رهظي مل كلذل هنزح

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . داعملا مويل دادعتسالاو ةمايقلا موي لاوحأ ىف ربدتلا ١-

 . اهريصم ىف ريكفتلاو هتمأ ىلع هي لوسرلا فوخ ١-
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 نع ؛ e لاق ميكو نب نايفس اقدح دخ 24

 : ءور) . ءاسقهئازخأو ةوه ينتتط ذق : لاك , تن دق كارل هلا لو اي

 . ((قباسلا ثيدحلا نتملا ةحصب دهشيو « ىرخأ قرط نم حيحص) ىذمرتلا

 5ا/



 ‹ ىئاوسلا ةدانج نب ملسم نب هللا دبع نب بهو : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 تيب ىلوو « ةفوكلا نكسو « قهارم وهو هي يبنلا ىفوت « ىباحص « ةفيحج وبأ
 نب رشب ةيالو ىف تامو « « ريخلا بهو ١ هوعدي ناكف « ىلعل ةطرشلاو لاملا
 .(ه515) ةنس يفوت . ةباحصلا نم ةفوكلاب تام نم رخآ وهو « قارعلا ىلع ناورم

 « فيرشلا هرعش ىف بيشلا رهظ دق هنأ هك هللا لوسر ةباحصلا ربخت : حرشلا
 ةروس ىف ةمايقلا موي لاوحأو ديعولا تايآ نم لزن ام وهو ببسلا نع مهربخيف

 هريغ ثيدح ىف ركذ دقو « ةقباسلا رومألا هذه مضت ةروس ىأ ىف ىأ اهتاوخأو دوه

 - رمقلا) : اهنم ضعبلا ركذو ‹ (ريوكتلا  أبنلا  تالسرملا  ةعقاولا) : اهتاوخأ نأ

 . (ةيشاغلا

¥ ¥ ¥ 

 رك وه ها

 ٠ «ٍرْيَمع نب كما ِدْبَع ْنَع « ناوفص نب بْيَعش اَنْ لاق رجح نب يلع اََْدَح - ۳

 کک يی ةر يآ ام« "يلجأ ا نيو وص

 : هقيأر اهل تلف ء ةر : لاق « يل نيا عمو مْلَسَو هلع هللا یلص يلا تت
SSد  

 : لاقو) ىذمرتلا و «دواد وبأو « ىئاسنلاو , دمحأ : هاور) . «ُرَمْحأ ُهَبيَشَو « بيلا

 . ((بيرغ نسح

 لاقو ‹ بابرلا ميت نم : ىميتلا ىبرثي نب ةعافر : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ةعافر نب ىبرثي : ليقو « فوع نب ىبرشي : ليقو ٠ ىبرشي نب ةمعافر همسا :.يميتلا

 « نايح نب بيبح : ليقو « دحاو ريغ مزج هبو نايح همسا : ليقو « يناربطلا مزج هبو

 ‹ ذقنم نب تباثو طيقل نب دايإ هنع یورو « و يبدلا نع ىور « ساحسح : ليقو

 . مكاحلاو نابح نباو ةميزخ نبا : هثيدح ححصو ةثالثلا نئسلا باحصأ هل ىور

 نيرضاحلا دحأ فرعف ةي هللا لوسر ىلإ هل نبا هعمو ةثمر وبأ ءاج : حرشلا

 ًءادر سبلي وهو وي هللا لوسر ىلإ رظني نبالا ذأف : ةه هللا لوسر ةثمر ىبأ نبال
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 هغبص دقو هو هرعش ىف بيشلا ىأرو « ةنجلا لمأب اهبشت رضخأ امهنول اًرازإو

 . رمحألا نوللاب
 . ضيبا مث رمحا هبيش برق اذإ رعشلا : ةدئاف

 . رعشلا لوصأ بيشي ام لوأ : ةدئاف

 ثيدحلا نم دافتسي ام

 هصخش ىلع اوفرعتيل ءانبألا مهعمو هي هللا لوسر سلجم ةباحصلا روضح ١-
 ا . ميركلا

 . مهبايث ىف ةنجلا لهأب هبشتلا -7
 *» وز ىلإ

 نب دام ادا لاق املا نب جرس اَنئَدح : لاق ميم نب دخ اَنئَدَح دح -44

 هل لاق ٍبْرَح نب ِكاّمِس ْنَع « ةّمَلَس

 ىف نكي مل : لاق ؟ بيش َّمْلَسَو ْيَلَع هللا یلص هللا لوُسَر سَر ىف َناَكأ»
 َنَهذا اَذإ , هسأَر قرفَم ىف َتاَرعَش الإ بيش شن َمُلَسَو هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر سار

 . ((ملسم طرش ىلع حيحص) ىذمرتلاو ‹ دمحأ : هاور) . ( نهدلا نهارا

 . )٩( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ظ : تادرفملا ىناعم

 . نمأرلا قرفم لحم وأ , سأرلا ةمدقم : هسأر قرفم

 «سأرلا قرفم دنع هلحم بيشلا نأو « ةي هبيش ةلق اًضيأ ثيدحلا دكؤي : حرشلا

 . هناعملل بيشلا رهظي مل نهدلا لمعتسا اذإ نكل

 . بيشلا فتن هركي : ةدئاف
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oهس تسال  

 . مّلَسَو هّْيَلَع هللا ىَّلص هللا لوُسَر باضخ یف ءاَج ام ُباَب -

 ٥- ريمع نب ِكِلَملا دبع اتد : لاق ميش اَنَدَح : لاق عيس ن دمحأ اَنَدَح دح «

 لاق ةر وبأ يبرأ : لاق طيقل ِنْب ِداَيإ نَع :

 :َتلُقَف ؟ اده كلبا : َلاَقَف ء يل نئا َعَم َمَلَسَو هلع هللا ىّلَص هللا لوُسَر ثا
 رمح: نيشلا ْتِيََرَو : لاَ هيلع ينجت لَو « كْيَلَع ينج ال : لاق « هب ُدَهشَأ

 ف ىذمرتلاو « دمحأ : هاور)

 o م م

9 
2 000 

 تاّيآوُرلا نال ؛ رّسفأو « بالا اذه ىف يور ٍءيش نسخا اه : یا لا

 ةعافر : همسا ةكمر وبأو . بيلا عبي مل ملسَو هيلع هللا ىلص يلا نأ ةحيحصلا

 ي

 . )٤۳( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 ضيبألا رشا : تييشلا . هب فرتعأ : هب دهشأ
 . كبنذب ذخاؤي الو هبنذب ذخاؤت ال : هيلع ىنجت الو كيلع ىنجي ال

 ءاج ةثمر ابأ نأ ىنعملاو « هريغو ءانحلاب رعشلا غبص وه باضخلا : حرشلا

 ليبس ىلع ؟ كتبا وه له : ب لوسرلا هلأسف هل نبا هعمو زا هللا لوعسر ىلإ
 ذخاؤت ال: هي هللا لوسر لاق مث « هنبأ هنأ فرتعاو « معن : ىباحصلا هباجأف « رابخإلا

 ا لمعي ةلولا نأ مالبرلا لبق كرعلا ةداع تناك 6 كيلي دعاوي زل رهو دتادب

 زو ٌةَرِزاَو درت الو ) : ىلاعت هلوقب مالسإلا ءاجف « هنبا هيلع ليم الرا

 رظن هنأ وهو تندحلا ىف ةهاشلا لكم ىاحصلا رك مث « (174:ماعنألا) « ئَرْخَأ

 ٠ . ءارمحلا ءانحلاب هتيحل ىف ضيبألا رعشلا نول هدجوف وب لوسرلا هجو ىلإ
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . برحلا ةلاح ىف الإ داوسلا ريغ ءانحلاب ضيبألا رعشلا رييغت زاوج ١-

 . هتيانج نع لوكسم ناسنإ لك -؟

 . براقتلاو امهنيب ةفلألا نم عون ءانبألل ءابآلا ةبحاصم -۳
«* ¥ * 
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e 2 - دَح : لاق عيكو نب نايف اَنئَدَح لح 
 : ةريره وبأ لكس : لاف

SE TIES 

 ا ا د لا 508 لس ع: لاق

 ٍبَهْوَم ن َناَمْفَع نع ؛ كيرش نع « يب

 . )٠۲( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 :ةرل تضخ

 آي لوسرلا ةبحص مزال ىذلاو « ثيدحلل ةياور ةباحصلا رثكأ لئس : حرشلا

 ديس بضخ له « ىلعألا قيفرلل زب لقتنا نأ ىلإ ةرجهلا نم عبس ةنس ملسأ ذنم
 . لدو لق ام مالكلا ريخو « ةيفاك ةيفاش ةملك « معن : باجأف ؟ هيي قلخلا

 لاجرلا قح ىف نيلجرلاو نيديلل اهريغ وأ ءانحلاب باضخلا مرحي : ةدئاف
 ۰ م

 ىفنل ضيبألا را دينا يق هرم نيولتلا ةيعفاشلا دنع مرحي : ةدئاف

 . ءاهقفلا ضعب ةهاركلاب ل

 . ةرفصلا 26 هللا لوسرل ءانحلا ناولأ بحأ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ..ةربخلا لهأل اهجوم نوكي نأ دبال لاؤسلا ١-

 . حيحصلا اهعبنم نم ةمولعملا ذخأ -؟

 . رشابملا لاؤسلا ملعلا لئاسو لضفأ نم -

 اان لا ريغ ءاسنلاو لاج رل نجلا رجلا ةريولت اوج 8

 *# * ان
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 نع « باتج يبأ ْنَع «ةركرز نب رضنلا اأ لاق نورا نب ميِهاربِإ انَتَدَح - ا

 : ْتَلاَق « ةيصاصخلا نبا رشي ةأرما « ةَمَدهَجلا نَع « طيقل نب دايإ

 دقو ةأر ُضْقنَي هيب نم رخ َمُلسَو هلع هللا ىّلص هللا لوُسَر تبار انأ»
 : هاور) .«ٌخْيشلا اَذَه ىف كلش ٌعْذَر : لاق وأ ءاّنح نم ٌعَْر هسأربو « َلَسَمْغا
0 

 نيهاش نبا هركذ ‹ بوسنم ريغ مسا « ةمدهجلا : ىه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نع بانج ىبأ نع دوسألا ىبأ نب روصنم قيرط نم قاسو ميجلا فرح رخاوأ ىف
 . ءانحلا عدر هسأربو ةالصلا ىلإ جرخ 5 ىبنلا تيأر : لاق ةمدهجلا نع دايإ

 . ةمدهجلا اهل لاقي ةيصاصخلا نب ريشب ةأرما ةيسودسلا ىليل ىه : لاقيو

 : تادرفملا ىناعم

 . ءانحلا خطل : عدر . حسمي : ضفني

 فيرشلا هرعش حسمي هتيب نم جرخي يو لوسرلا ةليلج ةيباحص تأر : حرشلا
 اًماركإ ءانحلا لمعتسي ناك هَ هنأ دكؤي ثيدحلاو « لسغلا دعب ءانحلا خطل نم

 . لسغلا ءام نم هسأر حسمي وهب لوسرلا ةيباحصلا تأرو هيلع ةظفاحمو هرعشل

 راهظإل ؛ برحلا ةلاح ىف لاجرلل ءادوسلا ءانحلا لامعتسا زوجي : ةدئاف

 ( . ةوقلاو بابشلا
 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . ءاملا لثم ةدابعلا رثأ حسم زاوج ثيدحلا ىف ١-

 . 85 هللا لوسر ةيؤر ىلع تايباحصلا صرح -؟
# * # 
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  aT eلاق :

e وُصْخَم مُلَسَو هلع هللا ىْلَص هللا لوُسَر رَ تنر 
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 مل لو ل

 : لاَ ليقع نب ِدَمَحم نب هللا دع اربح : ٌداَمَح لاق

 كلام ن نتا دد مسو ِهِيَلَع هللا ىَلَص هللا لوس َرْعَش تير

 00 . (حيحص) ىذمرتلا : هاور) .« اًيوَضْخَم

 . (58) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ةباحصلا تناك دقف « ضرألا ىلع كي هللا لوسر رعش نم ةرعش عقت مل : حرشلا

 دقو ‹ فحتم نم رثكأ ىف نآلا كي هرعش ضعب دجويو « اهظفحو اهذخأب ردابت
 ىذلا وه سنأ نإ : ليقو ؛ هو هرعش ضعب كلام نب سنأ نيمألا همداخ عمج

 . ىقبيل ءانحلاب هبضخ

 همف ىف ي فيرشلا هرعش نم ةرعش عضوت نأب كلام نب سنأ ىصوأ : ةدئاف
 هل جرخأف : سنأ لاق ؟ مكيلإ لسرأ ىذلا لجرلا نَّم ربقلا ىف لئس اذإف هتوم دنع
 . 6 هترعش هذه : لوقأو ةرعشلا

 هب ظفتحاو لبنح نب دمحأ مامإلا ىلإ فيرشلا هرعش ضعب لصو دقل : ةدئاف

 . (ه١1154) ةنس ىفوت نأ ىلإ

 ايكرتب ىباك فحتم ىف فيرشلا خي هدسج نم رعشلا ضعب دجوي : ةدئاف

 . ةرهاقلاب نيسحلا انديس دجسمب ةفيرشلا ةرجحلاو

 فيرشلا هرعش ةباحصلا بضخ ىلعألا قيفرلا ىلإ يي لوسرلا لقتنا امل : ةدئاف

 . هلل دمحلاو ناك دقو ةدم ربكأ مهدنع ىقبي ىتح ءانحلاب

* ¥ * 
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 هس تالا

 . ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسَر لْخُك ىف َءاَج ام باب -

 نب دبع نع « يِسِلاَيطلا دوام وبا اَنَتَدَح : لاق يارا ٍدْيَمح نب دمحم اَئََح لح 2-6

 : لاق مسو هلع هللا ىَلص يلا نأ « سابع نب نع « ةمركع نع « ٍروُصنم
 هللا ىَلَص يبا نأ مَعَرَو « ٌرْغّشلا تبنيو « َرصَبلا ولْجي هئ هلق دمثإلاب اوُلحتما

 .«هذَه ىف الدو , هذه ىف هلن ةي لک اًهنم لحم ٌةَلحْكَم هَل تئاک مسو هيلع

 نسح : لاقو) ئذمرتلاو «ريبكلا مجحملا ىف ىئاربظلاو ءةجام نباو + دمحأ : ءاور)

 . ((بيرغ

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . لحكلا عاونأ دوجأ وهو « دوسأ هنول « لحكلا ةدام : دمثإلا

 هيف امل لحكلا عاونأ دوجأب اولحتكي نأب ءاحصألا بطاخي هَ لوسرلا : حرشلا
 سأرلا نم ةلزانلا ةئيدرلا داوملا اهنع عفديو نيعلا نسحي وهف ةريثك عفانم نم
 نيعلل ًالامج تطعأ تلاط اذإ ىهف (شومرلا) بادهألا ىأ نيعلا رعش تبنيو
 ةليل لك لحتكي ةلحكم هدنع تناك وَ هنأ ربخأ مث : اهريغو ةبرتألا نم اهيمحتو

 . ىنميلا نيعلاب أدبيو نيعلا ىف تاره ثالث

 . ةعفنملل وأ ءافشتسالل نيعلا ىف عضوي ام وه لحكلا : ةدئاف

 . ىعفاشلا مامإلا دنع ةنس لحكلا : ةدئاف

 . هلمعتسي الف ضيرملا امأ ءاحصألل دمثإلا نم لحكلا لامعتسا : ةدئاف

 . بيطتلا ةعفنمو ةنيزلا ةعفنم ىلع لحكلا لمتشي : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 ١- ءاسنلاو لاجرلل لحكلا لامعتسا زاوج .

 . ةلقلاو ةرثكلا نيب طسو هنألو رتو هنأل اّنالث ةَ هلمعتسا -"
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 م لادا لاق يرْصَلا يمشاهلا اصلا نب هللا دبع اَنئدَح

 رجح نب يلع اَنئَدَحَو ( ح ) « روصنم نب داع نع ؛ « ليئارسإ اتئدح : لاق
 e لاق َنوُراَه ْنْب ديزي امتدح : َلاَق

 1 : لاق سابع نبا
 رک ىف اق دینا مک ذا لق لفي ملول للا ی هلا لوو م

 هَل تناك َمْلَسَو هلع هللا ىَلص يبا نإ : هنیدح ىف « َنوُراَه ْنْب ڈیز لاقو نبع

 هجيرختو) ىذمرتلا : هاور) . «ِنْيَع لك ىف اال مولا دنع اًهْنم لحمي ٌةَلُحْكُم
 . ((قباسلا ثيدحلا لثم

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ءهلبق امل ديكأت وهف « لحتكي ناك خي هنأ ثيدحلا ىف ىباحصلا حضوي : حرشلا

 نافجتألا عضوتف هنيع ناسنإلا قلغي ثيح مونلا لبق هنأ لاحتكالا تقو انه فاضأو

 أدبيو نيع لك ىف رتوي نأ بحي ي ناك دقو . ريثأتلا ىف غلبأ نوكيف ضعب قوف
 . ةكربلا ثيح نيميلاب

 « َقاَحْسإ نب ِدَمَحم نع « ديزي ن دمحم اَمَدَح : لاق عيَِم نْب دمخ اَئَدَح -۱

 هللا لور لان لاق « هللا دبع نيا وه رپاج نع « رڍکٽملا نب دمحم نع
 : ليو لع لىل

 | : هاور) . «َرْغّشلا تنيو « َرَصِبْلا وُلْجَي هلق « موللا دنع دمنإلاب ْمُكِيَلَع»
 . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلاو « هجام

 ىباحص « ىراصنألا رمع نب هللا دبع نب رباج : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ىفوت « ملعلا ريثك ناكو « ناوضرلا لهأ نم وهو ةبقعلا ىف عياب « ىباحص وبأو
 . (هال4) ماع

 . حرشلا قبس : حرشلا

Vo 



 ا نب هلا دبع نع « لّضفملا نب رش اَنلَدَح : ES لح ٢~

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا ِنَع « ريج ن ايس نع ؛ ريخ نب
 و

 کک

 « دواد وبأ : هاور) . «َرْعَشلا تبن ' ٌرّصِبْلا ولي دمثإلا ْمُكلاَحْكَأ َرْيَخ 0

e(حيحص) ) . 

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نب امل نع ؛ مِصاَع وبا انئَدَح : 0 مس ارح -ه

 مام

 ل

aمكاحلاو « ىقهيبلا : هاور).(ٌرْغشلا ْتبنُيَو « َرَصْبْلا ولج هلق ؛  » 

 . (50) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

۷٦ 



 تامر م

 . مّلَسو هْيَلَع هللا ىلص هللا لوسر سابل ىف َءاج ام باب -۸

 « ةليَمَت وبأو « ىسوم نب لضفلا اتلدح : لاَ يزارلا ٍدْيَمَح نب دمحم اَنئَدَح لح -

 مأ نع « ديرب نب هللا دبع نع « لاح نب نمؤملا دبع نع « ٍباَبح ن ديرو

 : تلاق « ةّملَس

 وبأ : هاور) . «صيِمَقْلا َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ىَلِإ بالا بَحأ ناك »
 . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلاو « دواد

 « ةيموزخملا ةيمأ ىبأ تنب دنه « ةملس مأ : ىه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ىف وهي ىبنلا اهجوزتف دحأ موي دهشتسا « ةنيدملا ىلإ رجاهم لوأ ةملس وبأ اهجوز
 . (ه11) ةنس تتام « اهجوزل اًميركت ةعبارلا ةنسلا نم لاوش

 : تادرفملا ىناعم

 تحت سبلي ةبقرلل ةحتفو نامك هل ىذلا طيخملا نم سبلي امل مسا : صيمقلا

 . بايثلا
 ناك ام بحأو لضفأ نأ خو لوسرلا جوز ةملس مأ ةديسلا انربخت : حرشلا

 نم نوكي الو ناتك وأ نطق نم نوكي اًبلاغ بوثلا اذهو ‹ صيمقلا : وه هَ هسبلي

 صيمقلا سبلو « هبحاصي نم وأ هسبال ىذأتيف قرعلاو ةرارحلا بلجي هنأل ؛ فوصلا

 . ةئيزلا نم عون هنأ الإ ةروعلا رتسي هنوك عم
 . صاخ مساب هامس ابوث وهب لوسرلا سبل اذإ : ةدئاف

 هنألو « هريغ نم ندبلل رتسأ هنأل ‹« صيمقلا سبل هُو لوسرلا بحأ : ةدئاف

 . ندبلا ىلع فخأ

 . طقف دحاو صيمق الإ هدنع نكي مل و هنأ درو : ةدئاف

 . صيمقلا سبلل ديكأتلا ليبس ىلع صيمقلا ىف ة ةريثك ثيداحأ تدرو : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- عفانم نم هيف امل صيمقلا سبل بابحتسا .
 ١- ةنسح اًبايث سبلي نأ 5 لوسرلا صرح .

 . ةروعلا رتس ام يي هللا لوسرل بايثلا بحأ -۳
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 نب نيؤملا بع نَع « ىسوم نب لْضَفا اَنئدَح : لاق « رجح نب يلع اَئَدَح -ه
 0 : ْتَلاَق « ةَمَلَس مَا ْنَع « ةديرب ني هللا دْبَع نع « دِلاَخ

 : هاور) . (ُصيِمَقْلا َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هلا لوُسَر ىلإ باّيثلا ّبَحَأ ناگ,

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « ىئاسنلا

 . (04) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 . ثيدحلا حرش قبس : حرشلا

 م

 نب نمؤملا ِدْبَع نع « هلم بأ انثدح : لاق « يانغا بويا ن دايز اَنَكَدَح -

 : تا «ةَمَلَس مَ نع ءم نع « يب نب هلا دبع نع ٬ لاڪ

 . «صيمقلا ُهسْبْلَيمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوس ر ىلإ باّيثلا ّبَحَأ ناک »
 ع2 مه

 + هم و هللا دبع نع دف اجرا ی دايز لا انكم# لاق

 بوي نب دايز ةيآور لغم ليت يبأ ْنَع « داو ريع ىر اڌکهو ۽ همس ما نع
 ىذمرتلاو « دواد وبأ : هاور) . حصا وهو هما نع ثيِدَحلا اَذَه ىف ديزي ةلْيمت وبأو

 . ((حيحص)

 . (54) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . ثيدحلا حرش قبس : حرشلا

 : لاق ماشيه نب ذاعم اَنئَدَح : لاق ٍحاَجَحْلا نب ِدَّمَحَم ن هللا دبع اَئدَ -ە۷
 ے يوو

 م « سس ت r اي.

 ْنَع « بَشوح نب رهش ْنَع « َيلْيقعْلا ةرسْيَم نا يِنْعَي ٍلْيدب نع « يِبأ يبدَح

E 

 : َتَلاَق ديزي تنب ءامسأ

 وبأ : هاور) .«غسْسُرلا ىلإ َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىّلص هللا لوُسَر صيمق مك َناَك»
 : ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلاو «دواد

۷۸ 



 ةيسوألا ةيراصنألا نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ : ىه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 لاقي ناك « مادقإلاو ةعاجشلا تاوذ نمو « برعلا ءاسن بطخأ نم « ةيلهشألا مث

 هتعيابف ةرجهلل ىلوألا ةنسلا ىف ي هللا لوسر ىلع تدفو « ءاسنلا ةبيطخ : اهل.

 ءامظلا يقست تناكف (ه7١) ةنس كومريلا ةعتو ترضحو « هثيدح تعمسو

 ىف ترمغناو اهتميخ دومع تذخأف برحلا تدتشاو « ىحرجلا حارج دمضتو
 . ةرجهلا نم )7١( تيفوتو « مورلا نم ةعست هب تعرصف فوفصلا

 : تادرفملا ىناعم

 . (عوكلا) فكلاو دعاسلا لصفم : غسرلا

 لوأ زواجتي ال وهو كي هللا لوسر صيمق مك لوط ةيباحصلا فصت : حرشلا

 ىلإ بوثلا لفسأ ىف نوكي بوثلا لابسإ نإف « ةحيحصلا ةنسلا ىه انهو « فكلا
 زواجتي الأ ةنسلاف بابلجلاك هريغ امأ « صيمقلل عوكلا ىلإ مكلا كلذكو نيبعكلا
 . عباصألا سوءر

 ةعرس هسبال عنم ديلا زواج نإ هنأ غسرلا ىلإ هيمك صيمقلا نوك ةمكح : ةدئاف

 . دربلا وأ رحلا نم ديلا دعاس ىذأت غسرلا نع رصق نإو ةكرحلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ءاليخلا ىفاني غسرلا ىلإ مكلا لوصو ١-
 . دربلا وأ رحلا نم هسبال ىمحي هنأ نسحلا بوثلا تافص نم -
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  رْيَهَز اتدح : لاق مْيعن وبأ اَنئَدَح : لاق ثْيرح نب نيسحلا رامع وبأ اَنكَدَحح -۸

 : لاق هيبأ نع ف نإ راع نعا» رشف نئ هللا دع نإ ورش نع
 ةصيمق نإ هيا رم نم طهر ىف ّمّلسَ هلع هللا ىَلص هللا َلوُسَر تأ

 هصيمق بج ىف يدي تحذف : لاق , َقَلْطُم هصيمق رز : لاق وأ ,ٌقَلْطُمْل

 .((حيحص) ىذمرتلاو « دواد وبأو ء«دمحأ : هاور) . (مئاخلا ْتْسَسَمْف

۷۹ 



 نب سايإ نب ب ةرق وه هيبأ نع « ةرق نب ةيواعم نع : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ةيواعم هنبا ريغ هنع وري مل « ةقوعلا ةرضحب اهب هرادو ةرصبلا نكس « ىنزملا بائر

 هل لاقيو « ةرصبلا ىضاق ىكذلا ميكحلا ةرق نب ةيواعم نب سايإ دج وهو ةرق نب

 . (جراوخلا) ةقرازألا هتلتق اذه ةرقو « زعألا نب ةرق

 : تادرفملا ىناعم

 . رضم نم ةليبق : ةنيزم . هتريشعو لجرلا لهأ : طهر

 (ةبقرلا) قنعلا ةحتف : هصيمق بيج . ررزم ريغ : قلطم هصيمق

 . ةوبنلا متاخ دارملا : متاخلا

 هوعيابيل هتريشعو هلهأ نم ةعامج ىف وب هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : حرشلا

 سملو هدي لخدأف ررزم ريغ ردصلا حوتفم هَ هللا لوسر صيمق ىأرف مالسإلا ىلع
 . متاخلا ناكم فرعي ناك هنأ رهظيو « هسملب كربتلل فيرشلا هرهظ ىف ةوبنلا متاخ

 . ةئامعبرأ نع ديزي الو ةثالث نع لقي ال ددع : طهرلا : ةدئاف

 هي

 . رئارز هبو صيمقلا سبل زاوج -
 . سانلا عم هعضاوتو هي هتقفش لامك “۲

 . و فيرشلا هدسج سملب كربتلا زاوج “۳
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 و و و
 مو

 نب دامس اند“ لاق ٍلضَفلا نب دمحم اَنْكَدَح : لاق دّيمح نب دبع اَنْئَدَح لح -

 : لاق « كلام نْب سنا نع « نَسَحلا نع « ٍديهّشلا نب بيبَح نع « ةَملَس

 بوَ هيلع دن نب ةماَسَأ ىَلع كن وهو جرح َمَلَسَو هيلع هللا ىَلَص يلا نإ
 .«مهب ىَلَصَف هب َحّوَت َق ّيرْطق

 انّه ْنَع نيم نب ىي يام : ٍلْضَملا نب دمحم لاق : دْيمح نب دبع لاقو
 و هرو

 ےک

 نم ناك ولو : لاف 6 ةمل نر دامح اد تلقف < يَلِإ سْلَج ام لوا ثيدحلا

 م6



 فاح يلف يلع هلمأ: لق م يَ ىلع مقل يبتك جرخأل تقف كبك
 . ((حيحص) ىذمرتلاو « نابح نباو

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . نيرحبلا ىف عونصم ديج بوث : ىرطق بوث . دمتعي « دنتسي : یکتی

 . هفتك ىلع هعضو : هب حشوت

 ريخألا وإ هضرم ىف كلذو ديز نب ةماسأ ىلع دنتسي 5 ىبنلا جرخ : حرشلا

 مرحملا لعفي امك رسيألا هبكنم ىلع هاقلأو ىنميلا هدي تحت بوثلا لخدأ دقو

 ةعامتجلا ةالص سانلاب ىلص دقو ةرمح هيف اًديج بوثلا ناكو ةرمعلا وأ جحلاب

 . ىوبنلا دجسملاب

 ناكو ‹ (ه4) ةتؤم ةوزغ ديهش ةثراح نب ديز هوبأ : ديز نب ةماسأ : ةدئاف

 مأ كلذ دعب هجوزو هقتعأف 8ك ةجيدخ ةديسلا هيلإ هتدهأ « ةه هللا لوسرل اًمداخ

 هابر « ةماسأ ابجنأف « هيبأ نم ذك هللا لوسر اهثرو ىتلا ةمألا ةيشبحلا ةكرب نميأ

 مورلا ةبراحمل ةرشع ةعباسلا زواجتي مل هرمعو شيجلا ةدايق هاطعأو هي هللا لوسر

 وه هذ قيدصلا ركب وبأ هب ماق لمع لوأ ناكف « هجورخ لبق و هللا لوسر لقتناف

 . ةماسأ داعو مورلا كلم رفو « مورلا ةاقالمل جرخف ةماسأ شيج ذافنإ

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . ةعامجلا ةالص ىلع ةي لوسرلا صرح ١-

 . مهب ةالصلاو نيملسملا ةيؤرل هي هقايتشا 1

 . نسحلا رهظملاو بايثلا نسحب قي همامتها “۳
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 سايإ نب ٍديِعَس نع < « كرابملا نب هللا دبع اَنئَدَح : لاق رص نب ديوس اتدح 0

 : لاق يرذخلا ٍديِعَس يبأ نَع «رْضَن يبأ ْنَع , يرْيِرجلا

 ةمماّمع همئاب امس اتو جتا اذإ ملو هيَ هللا ىَلص هللا لور ناك مه

 ريَخَو ُةَرْيَخ كلأنمأ « هينكوسُك امك ُدْمَحْلا كَل مُلا : لوقت م« ءار أ اصيمق اًصيمق ْوَأ

 « نابح نبا « ىئاسنلا : هاور) . هل ولا و رش نمل وعر ذل تمي

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « مكاحلا

 . (۲۲) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 مساب هامس ديدج بوثب ءاج اذإ وم هنأ ثيدحلا ىف ىباحصلا انربخأ : حرشلا

 ىلاعت هللا وعدي ناكو « وهي همدخ وأ هلهأ نم هبلط اذإ بوثلا اذه نيعيل صاخ

 ذيعتسي مث « هتكربو بوثلا ريخ ىلع لصحي نأ لاؤسلاو ةمعنلا ىلع دمحلاب أدبيو
 الإ بوثلا امف « بولقلا ضارمأو ءاليخلاو ربكلا نع دعبلاب ىأ هرش نم ىلاعت هللاب

 . ةئيهلل ٌلمجم ةروعلل رتاس

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نيعيو فرعيو ملعي ىتح بوثلا ةيمست ١-
 . ةمعن لك دنع ىلاعت هلل ركشلا -؟

 . ديدجلا بوثلا سبل دنع صوصخملا ءاعدلاب ىلاعت هللا ركذ “۳
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 ١- ِنَع « يئزملا كلام نب ميساقلا ل يفوكلا سنوي نب ماشِه انْكَدَح ً
 لع هللا ىّلص يلا نع « 'يرذخلا يمس يبأ ْنَع , ةرظن يبأ َنَع « يريرجلا

 ا م

 . هوحن ملسو

 نع « يبأ يِبَئَدَح : لاق ماَشِه نب ذاَعم اَنئَدَح : لاق راش ن دّمَحم اَنتَدَح -

 : َلاَق ِكِلاَم نب سّنَأ نع « هدا

 م



 مام اس ل ل

 : TT « ىراخبلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تدارفملا ىناعم

 . ةرمح هب نميلا بايث نم عون : ةربحلا
 . لاجرلا عم نوكي امدنع ي هدنع بايثلا بحأ ةربحلا : حرشلا

 ثيح نم ةربحلاو « ةعنصلا ثيح نم هي هيلإ بحأ صيمقلا نإ : ليق : ةدئاف

 : نسجلاو ثوللا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . رمحألا بوثلاب ةالصلا ةيهارك مدع ١-

 ءاقدصألاو لهألا ءاقل دنع ةصاخ اهنيسحتو بايثلاب مامتهالا ىلع ثحلا -؟

* * * 

A Eها 8 را ب 2 ويلا  

 نع « نايفس انثدح : قاّررلا دبع اَنئَدَح : لاق ناليغ نب د م اتتدح “۳
 ه0 ٠

 : َلاَق هيبأ ْنَع « ةَمْيَحِح يب نب نوع
 هِيَقاَس قرب ىلإ ظن يك رمح لح هيلع مْسَو هيلع هللا یلص يبا تنأر

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . ربح اَهاَرَأ : نايس لاق

 . )٤١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ناعمل : قيرب

 ةلح سبلي عادولا ةجح ىف ةكم ىف و هللا لوسر. ىباحصلا ىأر : حرشلا
 . نيبعكلا نع اًريصق بوثلا ناك ىأ هِي هيقاس ناعمل ىأر مث عنصلا ةديج ءارمح

Ar 



 مالسإلا ةجح ىهو « ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا ىف تناك عادولا ةجح : ةدئاف
 . عدوم ةبطخ تناك هتبطخ نأل ؛ مسالا اذهب تيمسو هي هللا لوسرل ةديحولا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . 7 هللا لوسر نع ةنس بايثلا ريصقت ١-
 اا لامر لا ا
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 و ورو
 0 یر

 يبأ نع ؛ ليئارسإ نع « سنوي نب ىسيِع اَنْنَدَح : لاق مرشح نب يلع اَئَدَح هل
 : َلاَق ٍبزاَع نب ِءاَرَبلا نَع « قاحسإ

 هيلع هللا ىَّلَص هللا لوُسَر نم ًءاَرْمَح ةّلُخ ىف َنَسْحَأ سانا نم احا تأ امد

 :(ى لاو + ئراشنلا كرر «هیټکنم خ نم ارق برت أ همُج تئاك نإ « َمْلَسَو

 . (۳) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . رعشلا نم ةلصخلا : ةمجلا

 ادحأ تيأر ام : لاقف ي هلامج نم هآر ام فصي نأ ىباحصلا دارأ : حرشلا

 هرعش ةلصخ لصتو ءارمح بايث ىف هنأ لاحلاو ب هللا لوسر نم لمجأو لضفأ

 . هيفتك ىلإ فيرشلا
 . رعشلا لوط موقلا ةداع تناك : ةدئاف

 رئافض عبرأ هرفضي ناك لب « هيفتك ىلإ لصي ناك ویب هرعش لوط : ةدئاف

 . هتمامع تحت هعضيو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هب ةيانعلاو رعشلا ماركإ ىلع ثحلا ١-

 . مهبيهأو قلخلا لمجأ 5 لوسرلا -
¥ 
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 نا اقر قد د

 ١ دمحأ : هاور) . (ناَرَضْخَأ نادرُب ِهْيَلَعَو َملَمَو يَلَع هللا یلص يبا تيار «

 ((حیحص)یذمرتلاو .

 . )٤۳( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . رضخأ اهنول طوطخ امهب : نارضخأ وهوءدرب :درفملا ء« ىنثم : نادرب

 . ططخملا برثلا

 نأو زب فيرشلا هدسج ىلع اهآر ىتلا بايثلا نول ةثمر وبأ فصي : حرشلا

 . .ةنجلا لهأ بايث ناولأ نسحأ نم نوللا اذهو « اًطوطخ رضخأ ناك اهنول
 نوكيو « هللا ةعاط ىلع ناعأ اذإ اًدومحم ةرات نوكي ةئيهلا لامج : ةدئاف

 . ربكلاو ءاليخلا لجأل ناك اذإ اًمومذم

* * ¥ 

 ور و و
 تے

 نا ا : لاق ملم نب نافع اَنئَدَح : لاق ٍدْيَمح نب دبع اد - ٦

 : ْتَلاَق ةَمَرْحَم تن ةلبق نع « ةبيلعَو بيحد « ِهْيئَدَج نع « يربنعلا َناَّح

 دَقَو ناَرْفعَرب اتاك نيتي لاَمْسَأ هْيَلَعَو مسو هْيلَع هللا ىَلَص يبنلا َتْيَأَر»

 . ((نسح) ىذمرتلا : e ةليوَط ٌةّصِق ثيٍاَحْلا ىنَو . (ُهْئْضْفَن

 ‹ ربنعلا ىنب نم مث ةيميمتلا ةمرخم تنب ةليق : ىه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 اهثيدح ىور « لئاو نب ركب ىنب دفاو ناسح نب ثيرح عم وب ىبنلا ىلإ ترجاه
 « ةليق ىتبيبر اتناكو « ةبيلع ىتنبا ةبيحدو ةيفص هيتدج نع ىربنعلا ناسح نب هللا دبع
 EET ل هللا لوسر ىلع تمدق : تلاق اهنأ ثيح « اهيبأ ةدج ةليق تناكو

 اًرط درفملا بدألا ىف ىراخبلا جرخأو « ًالوطم ىناربطلا هجرخأ هلوطب ثيدحلا

 . ىذمرتلاو « اًضيأ هنم اًفرط دواد وبأو « هنع
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 : تادرفملا ىناعم

 . (ىلابلا) قلخلا بوثلا وهو لمس عمج : لامسأ

 . دحاو جسن هلك لب طيخب ضعب ىلإ هضعب مضي مل بوث لک : نيتيلم
 . نارفعزلاب ناتغوبصم ىأ : نارفعز

 هيف سيل اًدحاو اًبوث سبلي وهو هيي ادمحم انديس ةيباحصلا تأر : حرشلا
 ةرفصلاو ةرمحلا نم اهنول ضعب بهذ ىأ هتضفن دقو نارفعزلاب غوبصم « ةطايخ

 . ئش نارفعزلا نم قبي ملف
 . دوفولا لابقتسال لمجتي ةي يبنلا ناك : ةدئاف

 . ءادعألا ةناهإو نيدلا ةرصن ةحلصمل دومحم برحلا ىف بايثلا نسح : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . كلهت ىتح اهب عافتنالاو ةيلابلا بايثلا سبل زاوج ١-
 هللا هاطعأ امب اضرلاو شيعلا ةنوشخ ىلع ربصلا ىف هي هللا لوسرب ىسأتلا -؟

 . هتمحر نم طونق نود ىلاعت

* * «*« 

AYَناَمْدَع : نب هللا دبع نع « ٍلّضفملا نب رشب اَئَدَح : لاَ يمس نب يي اح  

 هللا ىّلص هللا لوسر لاق : َلاَق ساّبَع نبا ِنَع « ريج نب ديِعَس نع ؛ ريخ نب
 : ميو ةيلَغ

 نم اهل « مكاكرق اهيف اوفو ٠ مكزاخأ اهني بالا نب ضال ْمُكيلَع
 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلاو « مكاحلاو « ىئاسنلا : هاور) . «مكبايث ِرْيَخ

 )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 عيمج ىف اهوسبلاف ضيبألا بايثلا ناولأ نسحأ نأب ةمألل هيجوت اذه : حرشلا

 ليمج هللا نإف « ةبيطلا سلاجملا روضحو نيديعلاو ةعمجلا : لثم ةراسلا تابسانملا

 تاومألا نإف تاومألل نفكلا نول نوكتل ىأ مكتاومأ اهيف اونفكو . لامجلا بحي

 . اهنافكأب ىهابتت
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 ىهو « اهب تقحل اذإ ةساجنلا رهظت اهنأل ؛ بايثلا لضفأ ضيبلا بايثلا : ةدئاف

 . ةنجلا لهأ بايثو « ةكئالملا بايث
 . نطابلا ضايبل ةراشإ هنأل ؛ لضفأ ضيبألا نفكلا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . تاساجن نم هقحلي ام رهظي ضيبألا نوللا ١-

 . بايثلا ىف ةنجلا لهأب هبشتلا -۲

 ا َلاَق يدهم نب نّمحَرلا دبع اَننَدَح : لاق راسب نب دّمَحم انَْدَح -۸
Ra 

 نب ةرمَس ْنَع « بيش يبأ نب نومْيَم نع « تبا يا نب بيپح نع ۽ نايقس

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاك لاق بدنج

 « ئئاسنلا : هاور) .«مكاتوَم اهيف اونفكو « ْبَيْطَأَو ُرَهْطأ اَهنإَف ؛ ضال اوُسَبْلا »

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلاو « مكاحلاو

 ابأ ىنكي « ىرازفلا لاله نب بدنج نب ةرمس : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

  هيبأ توم دعب همأ هب تمدق « راصنألا ءافلح نم ناك : قاحسإ نبا لاق « ناميلس

 هب رمف راصنألا ناملغ هيلع ضرعي وَ هللا لوسر ناكو راصنألا نم لجر اهجوزتف
 ىنتددرو اذه تزجأ دقل : لاقف هدرف ةرمس هيلع ضرعو ثعبلا ىف هزاجأف مالغ
 تام : ليق « هزاجأف ةرمس هعرصف « هعراصف هكنودف : لاق « هتعرصل هتعراص ولو

 . نيتس ةنس لوأ ىف : ليقو « نيسمخو عست ةنس : ليقو « نيسمخو نامث ةنس

 . حرشلا قبس : حرشلا

 انْنَدَح : لاق ةَدْئاَر يِبأ نب : ايرَكَر نب یی انكَدَح لاق « عین نب دَمْحأ انَئَدَح -4
2 
 RE RM ل نم ويل ع

 رعش نم طم ِهِيَلَعَو ةاَدَع َتاَذَمُلَسَو هْيَلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر جرح »
 . (ىذمرتلاو « دواد وبأو « ملسم : هاور) .«دوُسأ
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 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادوقلا تاع

 . هريغو ناتك وأ رعش وأ فوص نم ليوط ءاسك : طرم . ًاركبم : ةادغ تاذ

 نم اًنسح اًبوث سبلي اًركبم هي هجورخ ف ةشئاع ةديسلا فصت : حرشلا

 . دوسأ هنول بلغأ وأ «دوسأ هنول رعش وأ 00 فوص

 ىتلا هتكرت ىف تدجوو « اهسبلي ملو ليوارسلا ةَ لوسرلا ى ةدئاف
 0 وسو دوبل

 اا ميهاربإ انديس ليوارسلا سبل نم لوأ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ةرورضلا هيلإ وعدت ام ىلع رصتقا لب « نيعم بوث سبل ىلع ةَ رصتقب مل .
* ¥ *« 

 قاحسإ يِبأ نب سنوي اَنئَدَح : لاق ٌعيِكو اَنئَدَح : الا ع د كيور الح ا:

 « هيبأ نع « ةّبعش نب ةريغملا نب ةورع نع « يِبْعشلا نَع « هيبأ ْنَع ؛
 دمحأ : هاور) .«ِنيُمُكلا َةَقْبَص َةّيِموُر َةبْج سبأ ْمْلَسَو هْيَلع هللا ىّلَص يبا نأ

 ٠ . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلاو

 « ىفقثلا دوعسم نب رماع ىبأ نب ةبعش نب ةريغملا : وه :ثيدحلا ىوار ةمجرت

 « ىأرلا ةريغم : هل لاقي « ىباحص « مهتالوو مهتداقو برعلا ةاهد دحأ « هللا دبع وبأ

 ‹« (ه5) ةنس تناك نأ ىلإ هلوبق ىف ددرت مالسإلا رهظ املف « فئاطلا ىف دلو

 دهشو « كومريلاب هنيع تبهذو « ماشلا حوتفو ةماميلاو ةيبيدحلا دهشو ملسأف
 عضو نم لوأ وهو « اًثيدح )١77( ةريغمللو « اهريغو نادمهو دنواهنو ةيسداقلا

 ظ . نيسمخ ةنس ىفوت ء ةرصبلا ناويد

 : تادرفملا ىناعم

 . مورلا بايث نم ىأ : ةيمور ةبج
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 مكح تحت تناك ماشلا نأل ؛ ةيماش وأ ةيمور ةبج 6 ىبنلا سبل : حرشلا

 اهامك ناكر ‹« فوص نم تناكو « (ه5) كوبت ةوزغ ىف هرفس ىف اهسبلو « مورلا

 نم امهجرخيف ةبوعصب امهجرخأ امهلسغل هيعارذ جارخإ دارأ اذإ ثيحب نيقيض
 ا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ارهاط نوكي نأ طرشب نيملسملا ريغ هعنص ام سبل زاوج ١-

 سبلت ةباحصلا تناكف رضحلا امأ « رفسلا ىف مكلا قيض بوثلا سبل زاوج -”
 + مساولا
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 سمس م 2

 . ملَسَو هيلع هللا ىَّلص هللا لوُسَر شْيَع یف َءاج ام باب -۹

5-8 
2 2001 

 نع 4 دنر نب دام اكدت َلاَق ديِعَس نب ةبيتف اَنئَدَح - الكا
 نب ِدَمَحم نع « بوي 5

 : َلاَق نيري

 a ىف طخبك واع نو اناختم دال كاغر جد ورا ادت

 ربتم ني اف رحال يو يشار قل , ناكا يف َةَريرْه وبأ طخمتي خب حبب : لاقف

 ةي يئاججلا ءيجيَك ّيَلَع ايشْغَم ةّشئاع ةَرْجحْحَو َمَلسَو هيلع هلا ىَلَص هللا ِلوُسَر

 : هاور) . (ٌعوُجْلا الإ َوُه اَمَو , ْنوُنْج يب اَمَو « انوُنْج ىب نأ ىَرَي يقنع ىَلَع ُهَلْجِ
 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا

 « ىرصبلا نيريس نب دمحم « نيريس نبا : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نم « ىعبات « ةرصبلاب نيدلا مولع ىف هتقو مامإ : ركب وبأ « ءالولاب ىراصنألا
 عرولاب رهتشاو « ثيدحلا ىورو هقفتو « ةرصبلا ىف هتافوو هدلوم « باتكلا فارشأ

 تام . سنأل ىلوم هوبأ ناكو « سرافب كلام نب سنأ هبتكتساو « ايؤرلا ريبعتو
 . ةئامو رشع ةنس « موي ةئامب ىرصبلا نسحلا دعب دمحم
 : تادرفملا ىناعم

 . فنألا نم ليسي ام : طاخملاو « رثنتسا : طخمتف . ناغوبصم : ناقشمم

 . هميظعتو رمألا ميخفتل ؛ حرفلاو ئشلاب اضرلا دنع لاقت ةملك : خب

 ناك « ةريره وبأ اهيلع ناك ىتلا ةنسحلا ةلاحلا ىلع لدي ثيدحلا اذه : حرشلا

 ‹ (هنم ليسي امم هفنأ فظني) طخمتي نأ دارأ اذإو « ةرمحلاب ةغوبصملا بايثلا سبلي

 ناك ام ركذت مث « هيلإ لصو امل بجعت هيف (خب خب) : لاقف ناتك نم ابوث لمعتسا
 ةريره ىبأ ىلع رمي لجرلا ناك دقف « شيعلا قيض نم وي هللا لوسر نمز هيلع
 لب نونج نم هب امو نونجم هنأ نظيف « ىعولا دقف ىتح عوجلا هيلع بلغ دق هدجيف
 ةايحل بلغألا ةلاحلا تناك ىتلا رقفلا ةدش ىلع لديل ثيدحلا درو دقو « عوجلا

 يت وهف « هعوج دسي ىتح ةريره ىبأل همدقل ماعطلا كلمي ناك ولف « هي هللا لوسر
 . ةريره وبأ مهنمو ءارقفلا ةفصلا لهأ عيمج ىلع قفنملا
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 متأ ىلع ركاشلا ىنغلاو رباصلا ريقفلا ىماقم نیب وي هلوسرل هللا عمج : ةدئاف

 . هوجولا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ءارقفلا ةفصلا لهأ لاحب هي لوسرلا مامتها ١-

 . ربصيو لمحتي نأ ملسملا ىلعف رابتخا راد ايندلا -۲

 . نيقتملا تافص نم ملسملا ىلع هللا لضفو ةمعنلا ركذت -۳

* * * 

 لاق رايد نب كلام نع « ضلا نامش نب رفعج الخ َلاَق ةف اَنَدَح -ا/

 ىلع الإ , مخ الو طق رخ نم َمُلسَو هيلع هللا ىّلَص هللا لوس عیش امد

 لوا نأ: لاق ؟ ْفقّضلا ام : ةيدابلا لهأ نم ًالُجَر َتْلَأَس : ْكلاَم لاق . ففّض

 . (ىلمرتلاو « نابح نبأ ؛ دمحأ : هاور) سالا عم

 ةاور نم « ىيحي وبأ ىرصبلا « رانيد نب كلام : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ةنس ةرصبلا ىف ىفوت . هيدي لمع نم الإ لكأي ال ناكو « اعرو ناك « ثيدحلا

 .(ها91١) وأ(١؟0

 : تادرفملا ىناعم

 . ءارحصلا : ةيدابلا . سانلا عم لكألا : ففض

 دقو « مهل ةطلاخمو اًبحو اًماركإ سانلا عم لكأي وَ لوسرلا ناك دقل : حرشلا

 عم لكأ اذإ نكلو « زبخ وأ محل نم عبشو ادرفنم لكأ هنأ دري ملو « هلهأ عم لكأي
 . زبخلا وأ محللا نم عبش فايضأ وأ ةعامج

 . هسفنل ثلثو « هبارشل ثلثو « هماعطل ثلث : هب هقح ىف عبشلا : ةدئاف

 ال نيعمتجم اولك » : يي زي هدشرأف عبشلا مدع ةباحصلا دحأ ىكتشا : ةدئاف

 . «نيقرفتم

۹۱ 



 هلوسرو هللا ةبحمو ةنجلا لوخدو تيبلا ةكربو قزرلا ةعسوت لئاسو نم : ةدئاف

 . ماعطلا ماعطإ : بلقلا ىف ناميإلا سرغو
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . تاعامجلا ماعط وأ مئالولا ىف الإ وَ لوسرلا عبشي مل ١-

 ٠ . ريخو ةكرب سانلا عم لكألا ٣“

 وخلا نکلا يلع كلا +

۹۲ 



 سس لما

 ا ا و ام باب ٠

24 

 و سس

 ‹ ِنْيَجْذاَس نيدو نیفخ ملو هيلع هللا یلص يبنلل ىدا يشاجنلا نار

 . ((نسح : لاقو) ىلمرتلاو « دواد وبأ : هاور) . «اَمِهَْلَع حَسَمَو ال لانس
 . )۲١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرمملا يناعم

 . ةشبحلا كلم : ىشاجنلا

 ىف هيلع حسميو نيلجرلا لسغ لحم ىطغيو لجرلا ىف سبلي ام : نيفخ
 . ءوضولا

 . نيشوقنم ريغ وأ ‹ رعش امهيلع سيل : نيجذاس
 نافخ اهنم ناكو ْة هللا لوسرل اياده ةشبحلا كلم ىشاجنلا ثعب : حرشلا

 لامك ىلع هك لوسرلا امهسبلف رخآ نول امهطلاخي ملو رعش امهيلع سيل نادوسأ

 . امهيلع حمو أضوت ءوضولا دارأ امدنعو ةراهط

 . ايباحص نينامث نم رثكأ هاور نيفخلا ىلع حسملا ثيدح : ةدئاف

 . هقفلا بتك نم ةراهطلا باب ىف عجارت طورش هل نيفخلا ىلع حسملا : ةدئاف

 . بئاغلا ةالص هيلع ىلصو هتوم مويب هو لوسرلا ربخأو ىشاجبلا ملسأ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . نيفخلا ىلع حسملا زاوج -

 . دولاو فلآتلل تماد ام ذخألاو لاسرإلا ىفكيو ةلوبقم ةيدهلا -

 . لسغلا ىف ال طقف ءوضولا ىف نوكي نيفخلا ىلع حسملا -1
 ا # *
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 هم حاط

 ِنَع « ََدِئاَر يبأ نب اًيِرَكَر نب یي اَنَدَح : لاق « ٍديِعَس نِ بيق اَنئَدَح تا

 :ةبعش نب ة ةريخملا لاك ١ لاق ّيِبْعّشلا نع « َقاَحْسِإ يبا نع « شاّيَع نب نَسَحلا

 اته نيف مسو هلع هللا ىلص يبل حد ىدطأ

 : رماع نع « راج نع : ليئارسإ َلاقَو
 مَا اَمُه ىكذأ ّمَلَسَو هْيَلَع اغ هلا ىلص يلا يردي ال اقتحم ی امه يجو

 ا هوا نالا قاتا وأ وبأ وه اذه قاحسإ وبأو : ىسيِع وبأ لاق . « آل
 . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور)

 . )73١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 لهأ نم وهو « هتروص ىف ىتأي ليربج ناك « ىباحص « ىبلكلا ةيحد وه : ةيحد
 . ناوضرلا ةعيب

 . ةتيم تسيلو اًيعرش احبذ ةحوبذم ىأ : امه ىكذ . اعطقت : اقرخت

 امهلمعتساو امهسبلف 2 هللا لوسرل نيفخ ( ةيحد » ىباحصلا ىدهأ : حرشلا

 احبذ حبذ ناويح نم غوبدم دلج نم امه له ردي ملو ی لأسي ملو اعطقت ىتح

 ةبج هيلإ ىدهأ كلذكو « لأسي نأ نود امهسبل لب ؟ ةتيم دلج نم امه مأ ًايعرش

 تكله و عطقلا اهباصأ ىتح اهلمعتساف اهسبلي

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةراهطلا ةلوهجملا ءايشألا ىف لصألا -

 . كلهت وأ قرختت ىتح بايثلا لامعتسا بلطي -؟

 . طقف امهدحأل سيلو ةبجلاو نيفخلل ناك ثيدحلا ىف قرخلا -۳

 . اهب عفتنيو لمعتست ىتح ةعفان ةيدهلا نوكت نأ بحتسي -5

*# *# *# 
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 و لا سو ظنوا
 ْنَع « ُماّمَه اَنْكَدَح : لاق يسلايطلا َدواَد وبأ اَنكَدَح : لاق راب نب دمحم انَدَح -

 : كلام نب سئأل تلق : لاق دا

 : هاور) .«نآلابق اَمُهَل : لاَ ؟ َملَسَو هلع هلا ىَلص هللا لوُسَر لت ناک فيك,
 ۰ E هزاع ل رد اقملا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . (ءاذحلا) ضرألا نع مدقلا هب تيقو ام لك : لعن

 نيبو اهيلت ىتلاو ىطسولا عبصإلا نيب (ريس) مامز وهو « لابق درفملا : نالابق

 . اهيلت ىتلاو ماهبإلا

 نع وب هللا لوسر تاقلعتمب نيمألا ريبخلا وهو كلام نب سنأ لئس : حرشلا
 نم ريس هبو فوشكملا ءاذحلا هبشي وَ هزاذح ىأ نيلابق هل نأ ربخأف هلعن فصو

 ةيناثلا ةحتفلاو ةبابسلاو ماهبإلا عبصإل ىلوألا ناتحتف هبو هلوأب مدقلا رخآ طبري دلج

 ..اهدعب امو ىطسولا عبصإلل

 . ةبابسلا ي هلجر عباصأ لوطأ تناك : ةدئاف

* ¥ * 

 لاح نع « نايفس ْنَع , ٌعيِكو اتئدح : لاَ ِءآلَعلا نب دمحم ٍبْيَرك وبأ اَنَدَح ۷٦-

 : لاق سابع نبا نَع « ثراَحلا نِ هللا ِدْبَع نع « ءاََحلا

 : هاور) . «امُهكارش يضم نآلاقق َمُلَسو هيلع هللا ىَّلَص هللا لوُسَر ٍلغتل ناك »

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلاو « هجام نبا

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

۹٥ 



 : تادرشفملا یناعم

 . هجولا دنع نم نيريسب نالابق هل هي هلعن نأ هقباس ثيدحلا اذه دكؤي : حرشلا

¥ ¥ # 

 2 5 207 2 8 م أ ‰ ےک E م مو

 نب ىسيع انئدح : لاق يريب بزلا دمحأ وب أ انئدح : لاق :

 . «نآلابق اَمُهَل نوار نعت كلام نب نأ الإ جرخأ
 : سلأ نع دعب ثباك ييف : لا

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . (َمْلَسَو هْيَلَع هللا یلص يبا يلع اتاك اَمُهلأ »

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . رعش امهب سيل وأ ؛ نيشوقنم ريغ : نيوادرج

 . حرشلا قبس : حرشلا

 : َلاَق كلام ل : لاق يراَصنألا ىسوم ن قاَحسإ اتل - 0
 عا هلأ ير دبع نع « يربقلا ديِعس يبأ نب ديس اَنئَدَح

 : لاق « ةّيِسلا لاعنلا سبلت كتيأر :
 رع ٌرَعَس اَهيف سيل يتلا لالا سبي ملَسَو هْيَلَع هللا ىَلص هللا لوُسَر َتْيَأَر ينإ

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . اَهَسَبْل نأ بحأ اف ٠ اهيف ًاًضَوََيَو ر

 . )1١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . رعش نم اهيلع ام ليزأ ىتلا وأ ‹ ةغوبدملا : ةيتبسلا لاعتلا

15 



 يلي هللا لوسرب ىسأتملا وهو « هه باطخلا نب رمع نب هللا دبع اذه : حرشلا

 A ا ا ل ا ل

 NT 56 كلذ نحلم N روهشم

 . ًاضوتي وهو اهسبل دقف چ هللا لوسرب ءادتقا

 قيلتف رعشلا نع ةيراع اهنأل ؛ لاعنلا ىف أضوتي هللا لوسر ناك : ةدئاف

 . اهتفاظنل ءوضولاب

 . غابدلاب اهرعش ليزأ رقبلا دلج نم ةيتبسلا لعنلا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نيمدقلا للب عم لعنلا سبل زاوج ١-

 . 86 هللا لوسرب ءادتقالل ةباحصلا بح ١-

¥ # *« 

 يأ نا ِنَع «رَمَْم نع « قارا دَْعاَنئَدَح : َلاَق روصنم نب قاَحسإ اَنئَدَح -۹

 : لا ةرْيرَه يبأ ْنَع ةو یوم عاص نع «ٍبنذ

 ‹ ىناربطلا : هاور) . «نالاق َمْلَمَو هْيَلَع هللا یلص هللا لوُسَر ٍلغتل ناكر

 .٠ (ىذمرتلاو

 )١١(. مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 يدا نع « ناّيفس اتئدح : لاَ َدَمْحَأ وبأ انئَدَح : لاَق ميم نب دمخ اًنكَدَح ٠-

 : لوقي ثيرح نب وَرَْع حمس نم يِيَذَح : َلاَق

 : هاور) .«نْيَقوصْخَم ٍنيَلغت ىف يّلَصُي مْلَسَو هيلع هللا ىَلص هللا َلوُسَر ترد
 . (ىذمرتلاو « (هوحن) ملسمو « ىراخبلا

 ۹۷ (ةينسلا تاقارشإلا : مز



 نامثع نب ورمع نب ثيرح نب ورمع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 مث «دايزل ةفوكلا ةرمإ ىلو « ةباحصلا نم « لاو : ديعس وبأ  ىشرقلا ىموزخملا
 ايد( هلا ناو نيف ا ولا اهب كامو ا

 : تادرفملا ىناعم

 . نيتمورخم « نيتعقرم : نيتفوصخم

 ‹ ةعقرم ًالعن سبلي وهو ىلصي يي لوسرلا دهاش هنأ ىباحصلا ركذي : حرشلا

 . هلهأ دعاسيو هتيب ةجاحب موقيو هلعنو هبوث عقري ناك وَ هنأ درو دقف

 . ةزانج ةالص ىلصي وهو هآر ىباحصلا نإ : ليق : ةدئاف

 نيترهاط اتناك اذإ لعنلاب ةالصلا زوجت : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةميدقلا هلعن لامعتسا ىلع لوسرلا صرخ أ

 . هربك مدعو هعضاوت ٣

 تناك اذإ امأ « ىعيبط دلج نم تناك اذإ ةغوبدملا ةرهاطلا لعنلاب ةالصلا زاوج -“

 . هتراهط طرتشيف رخآ ىش نم ةعونصم

¥ * * 

 نع « كلام اَنَئَدَح : لاق عم اَنَتَدَح : لاق يِراَصْنألا ىسوم نب قاحمإ اَنْئَدَح - -۸۱ يقل سد
 ةريره“ ىبأ نع جرعألا ِنَع « ٍداكزلا يبأ هيلع هللا ىلع هللا لوسر نأ

 : لاق ملَسَو

 a زأ اةيعااهلعتو ودار نأ يف مكدعا نوحي
 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا

 . )١١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

۹۸ 



 ناسنإلا سبلي نأ ةهارك وهو ىعرش مكح ىلإ اندشري ثيدحلا اذه : حرشلا

 لعنلا علخي وأ نيلجرلا ىف سبلي نأ امإف ىرخآلا مدقلا ىف سبلي الو مدق ىف هلعن

 . اًيفاح ىشميو
 . اهسبالب سانلا ءازهتسا ىلإ ىدؤيو « راقولا ىفني ةدحاو لعنب ىشملا : ةدئاف

 . «ناطيشلا ةيشم ةدحاو لعن ىف ىشملا » : ىبرعلا نبا لاق : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ميرحتلا ال ةهاركلا ىلع لومحم ىهنلا ١-

 . فولأملا دض ةدحاو لعنب ىشملا -؟

 . مدقلا عوطقم وأ ضيرملاك « ةهارك الب ةرورضلل ةدحاو لعن سبل زوجي ٣-
 . لعن الب ناسنإلا ىشمي نأ زاوج -

* * ¥ 

 و 2.8 1 ٠ مس م 2ر مه

 . هوحت دانزلا ىبأ نع « سّنأ نب كلام نع « ةبيتق اتتدح -5

* * ¥ 

 ريبزلا يبأ نع « كلام اتثدح : لاق ّنْعَم اَنتَدَح : لاق ىسوم نب قاَحسإ اَنْئَدَح -۳
 ا

 وأ « هلامشب . لُجَرلا يخي , لاي نأ ىت َملَسَو هيلع هللا ىَلَص يبثلا نأ
 . (ىذمرتلاو « دواد وبأو « ملسم : هاور) . (ةدحاَو لعن ىف يشْمِي

 . )١١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت -

 بترتملا ميرحتلل سيلو ةيهيزنتلا ةهاركلل ىهنلاو - ةَ هللا لوسر ىهن : حرشلا

 ديلاب - بلغألل لجرلا قلطأ امنإو  ةأرملا وأ لجرلا لكأي نأ ىهن  مثإ هيلع
 لهأب هبشتلاو ريخلاو ةكربلا ثيح ىنميلا ديلاب لكأي نأ ةيدمخملا ةنسلا لب « ىرسيلا

 نع ىهنلا ثيدحلا ىف درو كلذكو « ميركت هيف ئش لك ىف مدقي نيميلاو « ةنجلا
 . ةيهيزنتلا ةهاركلل اًضيأ ىهنلاو « ىرخألا نود مدق ىف ةدحاو لعن سبل

۹۹ 



 نم ريثك دنع مرحمو « ةيعفاشلا دنع اهيزنت هوركم لامشلاب لكألا مكح : ةدئاف

 . ةلبانحلاو ةيكلاملا

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . نسح یش لك ىف نمايتلا ١-
 . نسح لأف ةنجلا لهأب هبشتلا -۲

 . ىفألا نم نيمدقلا ظفحو ميركتلا باب نم لعنتلا -'
8 ¥ * 

 لاق ْنْعَم انلدح : لاق ىسوم نب قاحسإ اَنَندَحَو ح « كلام نع « ةي اَنْنَدَح -4
 ىلص يتلا نأ « ةرْيره يبأ نع « جرعألا نع « ٍدانْرلا يِبأ نع كلام اَنَئَدَح :

 : لاق ْملَسَو هيلع هللا

 ُنيِمَيسْلا نكت 1 لاّمشلاب أدْيَيلَف عر اذ 1 نيميلاب ادق ْمُكْدَحَأ لعتلا اذِإ «

 .(یذمرتلاو « هجام نباو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) .«ُعَرُْت اًمُهَرخآَو لعن امُهْلَوأ

 . )١7( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . هءاذح علخ : عزن . هءاذح- سبل : لعتنا

 نسم هنأو ةصاحخ هيف ةنسلاو لعنلا سبل بادآ ىلإ زي هللا لوسر اندشري : حرشلا

 « ىشملا ىلع ةدعاسمو نسح رهظمو مدقلل ةيامح نم لعنلا ىف امل ميركتلا باب
 علخي نأ لعنلا علخ اذإ ةنسلاو « ىنميلا مدقلا ىف لعنلا سبلب ناسنإلا أدبي نأ ةنسلاف

 . ىنميلا مث ًالوأ ىرسيلا مدقلا

 لمأف « ءايشألا نم هبوبحمو هللا راتخم نيميلا : ىذمرتلا ميكحلا لاق : ةدئاف

 بتاكو « مهناميأب مهبتك نوطعي ةداعسلا لهأو « ةمايقلا موي شرعلا نيمي نع ةنجلا

 . نيميلا نع نازيملا نم تانسحلا ةفكو « نيميلا ىلع تانسحلا

١٠ 



 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . لعنلا علخو سبل ةقيرط ىف ىتح ئش لك ىف ريخ د هللا لوسر ةنس عابتا -

 . ترغص نإو ميركتلا نطاوم ىف نمايتلا ىلع زب هصرح -"

 ىلع عطاقلا ليلدلا ىه هي هلاعفأ نم ةريبكو ةريغص لكل ةباحصلا ةبقارم “۳

 . مهناميإ ميظعو مهقوفت

 هم 2

 اقدح : لاَ ٍرَمْعَج ن دمحم اَننَدَح : لاق ىّنملا نب دمحم ىسوم وبأ اَنئَدَح - م6

 ْنَع « قورس ْنَع « هيبأ ْنَع « ِءانعَشلا يأ نبا وه تعش اَنْئَدَح : لاق ةّبعش
 : تلاق ةشئاع

 هجرت يف عاطقمما ام يلا بحب مْلَسَو هلع هللا ىّ هللا لور ناك »

 . (ىذمرتلاو ‹ ملسمو « ىراخبلا : هاور) . هِروُهْطَو هلعتر

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ینتاعم

 . هرعش حيرست : هلجرت . نيميلاب ءادتبالا : نميتلا

 . كلذ ريغو لسغلاو ءوضولا : هروهط . . ءاذحلا سبل : هلعنت

 نأ بحي 8 لوسرلا نأ ىلإ نيف ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ اندشرت : حرشلا

 بناجلاب 2 هرعش حيرست ىف أدبي هنأ تركذو « نسح یش لك ىف نيميلاب أدبي
 أدب لستغا وأ ًأضوت اذإو ىنميلا مدقلاب أدب هءانح سبلي نأ دارأ اذإو « نميألا

 . ةرورض كانه نكت مل ام ةنس نمايتلاف « نيميلاب

 . رصحلا ال ليثمتلا ليبس ىلع ثيدحلا ىف دزو ام : ةدئاف

 . اًسلاج وأ اًمئاق لعنلا سبل زوجي : ةدئاف
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 مه

“A1وبأ سيق نب ٍنمْحَّرلا دبع اَئَدَح : لاق هللا ِدْبَع وبأ قوُزَرم نب دمحم اَْئَدَح  

 : َلاَق ةرْيره يِبأ نع « دّمَحم ْنَع ؛ اقع لاَ ةيواعم

 ْنَم لوو « َرَمْعَو ركب يبأؤ ؛ نآلاَبق مَلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر لغتل ناک »

 ا

 ديفاضلا قف ىتارتطلا دنع ذهاش ةلوزا ىلمرتلا اراب (ُناَمْقُع اًدحاَو اَدَقَع َدَقَع

 . ((حيحص دنسب

 . (11) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . اًدحاو ًالابق : ادحاو دقع

 ربخأ هنأ الإ ثيداحأ نم قبس امب يي هللا لوسر لعن ةريره وبأ فصي : حرشلا

 لابقب ًالعن سبل نم لوأو نالابق اهلو لعنلا نوسبلي اوناك و هنمز ىف ةباحصلا نأ
 . هذ نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا وه (ريس) دحأو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 يي هدهع ىلع نكت مل ىتلا لعنلا سبل زاوج ١-
 هتفلاخم مدعو يب هللا لوسرب مهئادتقا ىلع ليلد ةثالثلا ءافلخلا ىباحصلا ركذ -1

 . يك هللا لوسرب ءادتقا مهب ءادتقالاف « مهلاعفأو مهلاوقأ ىف

¥ ¥ * 



 مّلَّسَو هْيَلَع ُهّللا ىّلص هللا لوُسَر متاح ٍرْكِذ ىف َءاَج ام اَب 7
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 نع « سنوي نع « بهو نبل دبع نع « دو َرْيََو «ٍديِعَس نب يق اَئدَح ۷
 1 ١ : َلاَق ِكِلاَم نْب سا ْنَع « ٍباَهِش نب

 ا ايِشَبَح ُهّصَق َناَكَو « قرَو نم َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىَلص يلا متاح ناك,

 . (ملسمو « ىراخبلا

 )١(. مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ةشبحلا نم هندعم وأ « قيقع وأ دوسأ ىأ : اًيشبح هصف . ةضف : قرو

 شقني ام : صفلا

 . هيلع

 دقف « قاروألاو بتكلا وهي هب متخي ىذلا متاخلا نع ثدحتي بابلا اذه : حرشلا

 . دوسألا قيقعلا نم هصفو ةضفلا ندعم نم هتدام تناك

 . ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا رخاوأ ىف هَ هللا لوسرل متاخلا عنص : ةدئاف

 ةنيزلل ىناثلاو لئاسرلا هب متخي امهدحأ « نامتاخ و ىبنلل ناك : ةدئاف

 . ءادتقالاو

 ةينامث وأ ةعبس ىأ اًبيرقت نامهرد لاجرلل ةضفلا ىف هب حومسملا ردقلا : ةدئاف

 . تامارج

 . متاخ نم رثكأب متختلا هركي : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ءاسنلاو لاجرلل ةضفلا سبل زاوج - ١

 . ءاليخلا مدع طرشب لاجرلل ةحابم ةضفلا -”
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 : َرّمع نبا نع مفا نَع « شپ يبأ نع « ةقاوع وبأ اَئَدَح : لاف ةه اد -4

 لوني حقي ناسكف ةف ماا دخلا لو هلع هللا ىلع فا نأ

 « ىئاسنلا : هاور) . ةيرشخو يبأ نب رَمْعَج هملما رشپ وبأ : ىَسِيَع وبا لاف
 . ((حيحص) ىذمرتلاو

 . (40) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 لئاسرلا ىلع متخلا ىف همدختسي ناك يو هنأ هيف ةدايزلاو حرشلا قبس : حرشلا
 . عايضلا وأ فلتلا نم هيلع اًظافح هعلخي مث طقف
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 يسفانطلا وه دبع نب َرَمع نب صفح اتدح : لاَ َنآلْي ن دومحَم اَنئَدَح -۹

 : َلاَق كلام نْب سّنَأ ْنَع « ِدْيَمح نع « ةَمقيخ وبأ ريز انلدح : لاق

 ربأ : ءاور) . «أنم ةَ ةّعف ف نم ّمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر متاح ناك »

 . ((حيحص نسح) ىذمرتلاو ‹ دواد

 )١(.. مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 نم سيل هيلع شوقنملا هصف نأ انه ةفاضإلا نأ الإ ثيدحلا حرش قبس : حرشلا

 . ةضفلا وهو متاخلا ةقلح ندعم سفن نم لب رجح
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 نع ؛ نإ نودع لاق ماشِه نب ذاَعم اَنَْدَح : لاق روصنم نب قاَحْسإ انئَدَح - ۹۰

 : َلاَق ِكِلاَم نْب سا ْنَع « هدا

 هَل ليق ٍمَجَعْلا ىلِإ بكي كي نأ َمْلسَو هلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر ار امل

 0 عصا « ٌمئاَح هلع اباتك الإ ولقي ال َمَجَعْلا

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . «هفک
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 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . برعلا ريغ وأ « ةيبرعلا ةغللا مهفي ال ْنَم لك : مجعلا

 ةربخلا لهأ نم ديفتسيو « رومألا لك ىف هباحصأ رواشي ويي ناك دقل : حرشلا

 حلص دعب هنأ ثيدحلا ربخأ دقو « اهلك ةايحلا رومأ ريست فيك هنم ملعتن ىتح
 ةوعدلا تذخأ ‹ ةكم ىكرشمو 86 لوسرلا نيب ىرجهلا سداسلا ماعلا ىف ةيبيدحلا

 ءارمألاو كولملا ىلإ لئاسرلا لسري يي ذخأ دقف « اًديدج ًالكش ىلاعت هللا ىلإ

 ليقف « ةفاك سانلل ىمالسإلا نيدلا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو « مالسإلا ىلإ مهوعدي

 زي لوسرلا بلطف « اهبحاص متاخ اهيلعو الإ ةلاسر نولبقي ال مجعلا نإ : زب هل

 ىمحيو « ةضف نم عنصو « هعلخي مث هب متخي ناكو ةفيظولا هذهل متاخ هل شقني نأ

 هللا لوسر فك ىف متاخلا ضايب كلام نب سنأ ىأرف « فكلا ىلإ هلعجي نأب شقنلا
 ا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةوعدلا مومع ىلع ليلد برعلا ريغ ىلإ لئاسرلا لاسرإ ١-

 . ةعفانلا ةروشملاب ذخألا -١؟

 . اًمرحم نوكي الأ طرشب نيرفاكلا مالسإ ىلإ ىدؤي لمع ىأ ىلإ ةباجتسالا ٣-
» 00# * 

 ع ن ا و ا
 : لاق كلام نب سنا نع هةَماَمُت نع « يِبأ يِبكَدَح

 لوُسَرَو , (ٌرْطَس) ْدّمَحُم : ّمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر مئاخ شق ناک ٫
 . (ىذمرتلاو « ملسم : هاور) . ( نْطَسو ُهللاَو « (ٌرَطَس)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت



 ىذلا « شوقنملا ةضفلا نم عونصملا هيي همتاخ نأ ثيدحلا فيضي : حرشلا

 : اذكه بتكت هتروصو . هللا لوسر دمحم هشقن لئاسرلا ىلع متخلا ىف همدختسي

 هللا مسال ًاليجبتو اًميظعت ىلعألا ىف هللا مساو لفسألا ىف فيرشلا همسا بتكف
 . مظعألا ىلاعت

 روصتي الف « لئاسرلا ىلع متخلا دعب متاخلا علخي ْةو ىفطصملا ناك : ةدئاف

 . ءالخلا هب لخدي ناك هنأ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . متاخلا ىلع ةباتكلا زاوج -

 . شقنلا ىف ىتح ىوقتلاو فوخلا ۲
 . هلمحو ركذلا ةباتك زاوج ٣-

 ٠ سا را

 ْنَع « ِسْيَق نب حون اَْئَدَح : لاق وِرْمَع وبأ يِمضِهَجلا يِلَع نب رص اَنكَدَح 241
 : ِكِلاَم نب سنا نع «هَداَعَق نع « سيق نب ِدِلاَخ

 : ُهَل ليقف ٠ ىشاجنلاَو َرَصيقَو ىرمك ىلإ بك ّمُلَسَو َِْلع هللا یلص يلا نأ

 هح اما َملسو هِيَ هللا ىل هللا لور عاصف مئاخب الإ تك نولي أل مَ

 . (ىذمرتلاو « ملسم : هاور) . ههّللا َلوُسَر ْدّمَحُم : هيف شقو « ةف
 6ر مقر تلا ا ا تع تدخلا ىوار هما

 : تادرفملا ىناعم

 . مورلا كلم : رصيق . سرفلا كلم : ىرسك

 . ةشبحلا كلم : ىشاجنلا
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 ىرسكف « ةه لوسرلا مهل لسرأ نيذلا كولملا مهأ كلام نب سنأ ركذ : حرشلا

 كلذ ىف ملاعلا ىف نيتوق مظعأ امهو « مورلا ةوق كلم رصيقو ٠ سرفلا ةوق كلم
 فصنأو « هدنع ىلوألا ةرجهلا تناك ىذلا ةشبحلا كلم ىشاجنلاو « تقولا

 « ملسأف مالسإلاب هللا همركأ دقو « هتيامح تحتو هتلود ىف اوشاعو « نيملسملا

 عنص ىلإ ةراشإ ثيدحلا ىفو « بئاغلا ةالص يَ لوسرلا هيلع ىلص تام -

 . هبحاص همتخ اذإ الإ اًباتك لبقت ال كولملا نأل ؛ متاخل

 هكلم قيزمتب و لوسرلا هيلع اعدف هقزم ىرسك ىلإ باتكلا ءاج امل : ةدئاف

 . هكلم هللا ظفحف باتكلا لقره ظفحو « ىرسك كلهو هللا هقزمف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ناكم لك ىف مالسإلا رشنب يَ لوسرلا مامتها ١-

 . كولملا ةفرعمو ضرألا ىف ىمظعلا ىوقلل ةلماكلا ةطاحإلا -

 . بيهرتلا لبق بيغرتلاو نسحلا لوقلاب كولملا ةبطاخم ٣-
* *« * 

 ؛ لاَهْنم نُ جاَجَحْلاَو  ٍرِماَع ن ديم اَنئَدَح : لاق روصنَم نب قاَحْسإاَنئَدَح - -۹۳

e1 : سا نع« يِرْهزلا نع« عرج نا نع  
 :هاور) .«ةَمئاَخ عر ءالخلا لحد اَذإ ناك َمْلَسَو ِيَلَع هللا لص يبا نأو

 .((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلاو « دواد وبأو « ىئاسنلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . (مويلا مامحلا) ةجاحلا ءاضق ناكم دارملاو « ىلاخلا لحملا وه : ءالخلا

 .علخ: عزف
 نأ برعلا ةداع تناكو ءالخلا ىف هتجاح ىضقي نأ يَ لوسرلا دارأ اذإ : حرشلا

 ‹ هدي نم متاخلا عزن « ًاليل ءاسنلاو « راهن ءارحصلا ىف اهتجاح ىضقت لاجرلا

1۰¥ 



 ىرسيلا ديلا لامعتساو « هوركم نآرق هيف ئشب ءاجنتسالا ناكم وأ مامحلا لوخدف

 . هثيولت ةفاخم مارح نآرق هيلع متاخ اهيفو ةساجتلا فيظنت ىف
 : ثيدحلا نم داضتسي ام

 ١- هللا ركذ هيلع بوتکم ئش لك مارتحاو لالجإ .
 . هللا ركذ هيلع بتك ام ةنايص بوجو -؟

¥ * *« 

 م

FAهللا دبع اَنكَدَح : لاف ِرْيمن نب هللا دبع اَنئَدَح : لاق رف نب ناعما اج  

 : لاق رَمُع نا نع « عفان نع َرَمع نب
 ناك مث هدي یف َناَكَف « قرَو نم اًمئاح َمْلَسَو َِْلع هللا یلص هللا لوُسَر َذَحتا

 هش ٠ سیر رب یف َمَقَو ىّتح « َناَمفُع دی یف َناَك من ؛ « رَمُع دیر ؛ ركب يبأ دي ىف

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . «هّللا لوُسَر دمحم :

 . )٤١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم
 . (ه١١) ىفوت لوألا ةفيلخلا : ركب وبأ . ةضف : قرو

 (”5) ىفوت ثلاشلا ةفيلخلا : نامثع >٠.(ه51171) ىفوت ىناثلا ةفيلخلا : رمع

 .(ه؟5) وأ

 . ةنيدملا دنع ءابق دجسم نم بيرق فورعم ناتسب : سيرأ رئب
 هلاقتنا دعب مث لئاسرلا متخ ىف هلمعتساو متاخلا ةي لوسرلا سبل دقل : حرشلا

 مث تام ىتح رمع هذخأ مث تام ىتح هسبلو ركب وبأ هذخأ ىلعألا قيفرلا ىلإ هي

 . هدجي ملو نيماع نم رثكأ هنع ثحبي ذخأو سيرأ رثب ىف عقوو نامثع هذخأ

 . (هللأ لوسر دمحم) هشقن نأ ثيدحلا ركذو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 دبي هللا لوسر راثآل ةباحصلا بح ةدش ١-

 . و لوسرلا راثآب كربتلا زاوج -؟
E EEالز ايري يح دروب  
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 ملَسَو هْيَلَع هللا ىَلص ّيِبَّتلا نأ ىف َءاَج ام ُباَب - -1*

 5 هنيمي ىف مّنَحَتَي ناگ
 ص ر

 الاف « ٍنَمْحَرلا ٍدْبَع نب هللا دْبَعَو « يانغا ركع ن لس نُ دمحم اََدَح -6

 ا ل

 : بلاط ا

 ‹ ىئاسنلا : هاور) .« هنيمي هب ىف اع نب اع لر هلع هللا ىلع رق ذأ

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « دواد وبأو

 . (5) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . عبصألا لوح هقلح : همتاخ

 هيلع اًشوقنم متاخلا سيلي ناك هي هللا لوسر نأ ىباحصلا ىكحي :-حرشلا

 . ةكرب نيميلا ىف نإف اًئمايتو اًميركت ىنميلا ديلا ىف زب هسبليو (هللا لوسر دمحم)
E AES EEىطسولاو ةبابسلا عبصإ  . 

 . (ديلا عباصأ رغصأ) رصنخلا ىف متختي هَ لوسرلا ناك : ةدئاف

 . «بابلا ىف ىش حصأ نيميلا ىف دختلا » : ىراخبلا لاق : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةنس ىنميلا ديلا ىف متختلا ١-

 . ةحابملا ةنيزلاو لامجلا ىلع ثحلا ١-
 . ةنس هي هتئيهب ءادتقالا -
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 : لاق همس نِ مح نَع  نوُراَه ن ديزي اَنئَدَح : لاق بيم نب دمخ اح - ۹¥

 هللا َدْبَع تيأَر : لاَقَف كلذ ْنَع ُهتلأسف هِي یف محب « « عفار يبأ نبا تيار
 : ٍرَمَْج نب هلل دبع لاو « نعي ىف منحت رفع نب

 + ئالا اور «هنيمَي ىف مَ َملَسَو هيلع هْيَلَع هللا یلص هللا لوُسَر ناک

 . ((حيحص) ىذمرتلاو

SSEرحل  Eنب رح  E 

 ىشبحلا ؛ ىمشاهلا ىشرقلا رفعج وبأ « ملاعلا. ديسلا « ىباحص « ىشرقلا ىمشاهلا
 بديز ةديسلا جوز وهو « نيحانجلا ىذ « داوجلا نبا داوجلا « رادلا ىندملا « دلوملا

 وهو « اهيلإ هاوبأ رجاه امل ةشبحلا ضرأب دلو « 4ظ بلاط ىبأ نب يلع مامإلا تدب

 ىمسي اًميرك ناكو « ماشلاو ةفوكلاو ةرصبلا ىتأو « نيملسملا نم اهب دلو نم لوأ

 اعياب ريبزلا نباو رفعج نب هللا دبع نإ : ليقو « حئادم هيف ءارعشللو « دوجلا رحب
 ‹ امهعيابو هدي طسبو مسبت « يم يبنلا امهآر املف « نينس عبس انبا امهو زه يبنلا
 .(ه80) ةنس ةنيدملاب تامو ««نيفص» موي اظ يلع شيج ىف ءارمألا دحأ ناكو

 متاخ هدي ىفو عفار ىبأ نبا دهاش ىذلا ةملس نب دامح نيب راوح اذه : حرشلا

EGا ل  SS 

 . ىنميلا هدي ىف متختي 25 ىبنلا ىأر هنإ : لاقو
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . 335 هللا لوسرب ءادتقالا ةدش - ١

 . ةيلعف ةنس ِةي هلاعفأ - ١

 نب ميار انَدَح : لاق ريم نب هللا دبع انَْدَح : َلاَق ىسوم نب ى يحي اَنَكَدَح -

 : رَمعَج نب هللا دبع نع ؛ « ليقع نب دمحم ِنْب وللا دع نع « « ٍلْضَفل
 « هجام نبا : هاور) .«هنیمی ىف ْمتَحَتَي ناک َمْلَسَو ْيَلَع هللا ىَلَص يبنلا نأ,

١١ 



 . (59) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ْنَع « نومْيَم نب هللا دبع اَنئَدَح : لاق ىَبْحَي نب دايز ٍباَطَحلا وبأ اتدح -48

 للام ن راج ن ويا نع ومحب نب رج

 ETD ف مخي ناك َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص يلا نأ

 . (۱۳) مقر ا ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 د * ¥

 :Ie EE َلاَق يزارلا دْيَمَح نب دمحم اَنَئَدَح ۰ ےہ یا
 الإ ُهلاَإ الو هيمي ىف مُتحَتي سابع نبا ناك : لاق هللا ٍدْبَع ِنْب تلّصلا ِنَع
 : لاق

 « دواد وبأ : هاور) . (4 هيمي ىف ُمُكَحَتَي َمْلَسَو هْيَلَع هللا یلص هللا لوُسَر َناَك»

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلاو

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم
 . هنظأ ال : هلاخإ ال

 ىف متختلا ةينس وهو دارملا ىنعملا دكؤت ةياورلا ةرثكو « هحرش قبس : حرشلا

 . ىنميلا ديلا
° ¥ * * 

 نع « ىسوم نْب بويا نع « ناّيفس اتئدح : لاق َرَمع يب نب دمحم اَنَئَدَح ١- ٠ 2 ۶
 رع نبأ نا

 فك لي امم ُهصَق َلَعَجَو , ةف نم امئاخ َدحُم َمَلسَو هلع هللا ىَلَص يتلا نأ
 ت
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 نم طقس يذلا َرُهَو ِهْيَلَع َدَحَأ شفني نأ ىه « هللا لوُسَر ْدَّمَحُم هيف شقو <

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . «سيرُا رثب ىف بیقْيَعُم

١١١ 



 . (50) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 ىبأ نب ديعس ىلوم وه: بيقيعم ئىشلا نيولت وه شقنلا : هيف شقن
 . صاعلا . ناولأ وأ نينولب

 شوقنمو « ةضف نم هنأ وإ لوسرلا متاخ 4ظ رمع نب هللا دبع فصي : حرشلا
 لعجي نأب 5 هيمحي ناكو « رطس ىف ةملك لك (هللا لوسر دمحم) ةباتك هيلع
 145 ىهن دقو « هوحنو شدخب باصي ال ىتح فكلا لخاد ىلإ هيف بوتكملا صفلا
 داسفلاو سبللا ىلإ كلذ ىدؤي ال ىتح هلثم همتاخ ةباحصلا نم دحأ شقني نأ

 هب متخيل بيقيعمل هاطعأ نافع نب نامثع عم متاخلا ناك دقو « ماتخألا نيب طلخلاو

 . سيرأ رئب ىف عقوف اًئيش
 رمع دي ىف مث قيدصلا ركب ىبأ دي ىف مث 5 هدي ىف ناك متاخلا اذه : ةدئاف

 « رئبلا ىف هدقف مث نيماع هدي ىف لظ دقو « نافع نبا نامثع دي ىف مث باطخلا نب

 . نيماع نم رثكأ هنع ثحبي ذخأو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١ - ةضفلاب متختلا زاوج .

 . ةعفانلا ءايشألا ىلع ةظفاحملا - ؟
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 : لاق هيبأ ْنَع «

 یذمرتلاو « دواد وبأ : هاور) . «اًمهِراَسَي ىف َناَمّتَحَتي ُنْيَسُحْلاَو ُْنَسَحْلا ناكو

 | . ((حيحص نسح : لاقو)

 نب يلع نب نيسحلا نب رقابلا ىلع نب دمحم : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ىأ ملعلا رقب هنأل رقابلاب بقل « ىلع نب .نسحلا تنب هللا دبع مأ : همأ . بلاط ىبأ
 . (ه۸١١) ىفوت . اًعرو اًدهاز « ةقث ناكو « (ملعلا ريثك هنأ ىلع : ىنعملاو) هقش

 ؟ ١١



 متاخلا اسبل اكله نيسحلا انديسو نسحلا انديس نأ رابخإ هيف ثيدحلا : حرشلا
 ةفلاخم ىرسيلا ديلا ىف متختلا سيلو « 5 ىبنلاب ءادتقا الإ كاذ امو ىرسيلا ديلا ىف

 نم لضفأ هنأ ىلع هب جتحي ال ىرسيلا ىف متختلا نأ نايبل ىذمرتلا هركذ لب ةنسلل

 . ىنميلا

 ديلا نم رصنخلا ىف همتاخ سبلي 5 ىبنلا نأ كلام نب سنأ ىور : ةدئاف

 . (دواد وبأ هاور) رمع نبا نع درو كلذكو (ملسم هاور) ىرسيلا

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . لضفأ ىنميلا ديلا نأ الإ ىرسيلا ديلا ىف متختلا زاوج - ١

* * * 
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 ىذمرتلاو « ىئاسنلا : هاور) . «هنیمّي ىف ُمُكَحَتَي ناک سو هل للا ىلتم لأ

 ٠ . ((حيحص)
 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . هحرش قبس : حرشلا

 «ٍمِزاَح يب نب زيزم دب اَنَدَح : لاق يبراحملا هلا ٍدْيَبَع ن دمحم اَنْئَدَح لح ٤-

 : لاق رَمع ني نَع « عفان نَع « بقع نب ىسوم ْنَع
 ىسف هسي ناک <« بهذ نم اًمئاَخ ّملَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ذخئا»

 ال : لاَقو َمُلَسَو هلع هلا ىّلص ُهَحَرَطَف بَهَذ نم ميتاوَخ سالا حاف « هنيمي هنیمٌي

 . (ىذمرتلاو ‹ ملسمو « ىراخبلا : هاور) . ْمُهَميِتاَوَح سالا حرف ادبأ سَ

 1۱۳ (ةينسلا تاقارشإلا : ۸مر



 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ام هدي نم هعزن : هحرط

 دقف « ميرحتلا لبق اذهو « بهذلا سبل هَ هنأ ىلع لدي ثيدحلا اذه : حرشلا

 ىذمرتلا ركذو « لاجرلل بهذلا سبل ميرح ىلع ثيداحألا تحصو ةمألا تعمجأ

 ثيدحلا ركذي مث « ىنميلا ديلا ىف متاخلا سبلي ناك هب هنأ ىلع لدتسيل ثيدحلا
 مكحلا لزن امدنع ىأ خسانلا ركذ مث «بهذلا مت ةاوخ اوسبلف ةَ هب اودتقا سانلا نأ

 . ةي لعف امك سانلا لعفف « هحرطو هدي نم ڙي هعزن ميرحتلاب
 . لحلاب ةدراولا ثيداحألا تخسن ميرحتلا ىف ةدراولا ثيداحألا : ةدئاف

 . ميرحتلاب مهملع لبق اذهف بهذلا اوسبل ةباحصلا ضعب نأ نم درو ام : ةدئاف

 ىف هسبلي مل ميرحتلاب هملع عم لاجرلا نم ايندلا ىف بهذلا سبل نم : ةدئاف
 . ةرخآلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . لاجرلل بهذلاب متختلا ميرحت ١-

 . اكرتو ًالعف 8 هللا لوسر لاح عم مهلاوحأ رودت ةباحتصلا -۲
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 هّللا لوُسَر فْيَس ةَّمص ىف َءاَج ام باب - 1

 . مّلَسَو هْيَلَع هللا یلص

 نع ؛ يبأ ادح : َلاَق ٍريرَج نب بْهَو اَنكَدَح : لاق راش نب دمحم اتد ٥.

 : لاق سنا ْنَع « َةَداَنَق

 دورا . وهف نم مس هل هلا ىلع هللا لوز يس يف تاگ
 : . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلاو « دواد وبأو « ىئاسنلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 « برحلا ةلآ كلمي تاوزغلاو بورحلا ىف اًدهاجم هي لوسرلا ناك : حرشلا

 ةنيزم فيسلا دي سأر وأ ةضف نم تناك ديلا ضبقم نأب فيرشلا هفيس فصو دقو

 هقرافي الو وهي هلمحي ناكو (راقفلا وذ) فيسلا اذه مساو « زئاج اذهو ةضفلاب

 . حتفلا موي ةكم هب لخدو
 ‹ ىعلقلاو « بيضقلاو « هيبأ نع هثرو : روثأملا) ىمست فويس 5# هل ناك : ةدئاف

 .(راقفلا وذو ‹ فيحللاو ‹ ةماصمصلاو « بوسرلاو « مدخملاو « فتحلاو « راتبلاو
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . بهذلاب زوجي الو ةضفلاب برحلا ةلآ ةيلحت زاوج -
 . برحلا ةلآب مامتهالا -

 نع « يبأ يئئدح : َلاَق ماش نْب ذاَعم اقدح : لاق راش نب دمحم اَنئدَح لح - 5

 : لاق ِنَسَحلا يبأ ِنْب ٍديِعَس نع « دا

 وبأ :هاور) . «ةّضف نم َمْلَسَو ِِيَلَع هللا ىْلص هللا لوُسَر فيس ةَعيِبَق تناك

 . ((لسرم « حيحص) ىذمرتلاو « دواد

 ةنس ىفوت . ةقث « ىعبات « ىرصبلا نسحلا وخأ : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 .(ه1ا٠١)
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 ةرثك نأل ؛ سنأ قيرط نم درو هنأ عم ثيدحلا ركذ دقو « حرشلا قبس : حرشلا

 . ةضف نم هتعيبق تناك فيرشلا هفيس نأ ىلع دكؤت تاياورلا

¥ ¥ ¥ 

 E لاق يِرصَبْلا نارذص ن دمحم رقعَج وبأ اَنكَدَح دح “۷

 : لاق هّدَج "نع ءِدْعَس ِنْب هللا دبع نبا وهو دوه نع
 ةضفو بهذ هغي ىَلَعَو عقلا َمْوَي ةكَم ملم ةکَم ۾ مْلَسَو هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر لحد »

 اور «ةضف فيئسلا ةَعيبق تناك : َلاَقَف ةثعفلا نع هاتف : بلاط لاق

 . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلا

 نب ةديزم : هدج و « ديعس نب هللا دبع نب دوه وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : لاقف هبسنو اكلام ىبلك نبا ا بأ هدب نبا ىمس اذك ىرصعلا ىدبعلا رباج

 ورمع نب براحم نب ةمطح نب رملع نب ةبابش نب ةيواعم نب مامه نب كلام نبا
 ىرصملا هللا دبع نب دوه دج وهو سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب ةعيدو نبا
 ىدبعلا رباج نب ةديزم نإف « مهو هدنم نب هركذ ىذلاو ‹« دمتعملا وه اذهو « همأل

 هللا دبع ىكح « ةيمأ ىنب نمز ىف ةءاجفلا نب ىرطق نامز ىف جراوخلا ىضاق ناك
 ركذو « هريغو ىذهرتلا دنع ثيدح دوه دج ةديزملو ىرابخألا فوتنملا شايع نبا
 . ةبحص هل ىرصعلا ةديزم : لاق ىراخبلا نأ"ىوغبلا
 : تادرفملا ىناعم

 . (ه۸) ناضمر نم )7٠١( ةكم حتف ىأ : حتفلا موي

 ‹ بهذو ةضف نم ناك هَ هللا لوسر فيس ضبقم نأ ىوارلا فصي : حرشلا
 حصي ملف بهذلا امأو « بابلا نم ىناثلاو لوألا ثيدحلا اهيف درو دقف ةضفلا امأف

 ةيلحت زاوج ىلع هب جاجتحالا حصي الو فعض هيف ثيدحلا لب بهذ نم هنأ

 . بهذلا نولب اًيلطم ناك لب بهذ نم نكي مل : ليقو « بهذلاب فيسلا
 اذه ناب رجلا عسب الوو لالا حر ىف ىنا يحز لاق : ةدئاف

 . «حتفلا لبق ناك هميرحت نأل ؛ بهذلا ميرحت نع ىهنلا لبق

۱۱1٩ 



 نع لأسي ملو ةضفلا نع ثيدحلا ىف روكذملا ريجج نب بلاط لأس : ةدئاف
 . بهذلا نولب اًيلطم ناك وأ طقف ةضف نم ناك فيلا نأ ىلع ليلد كلذو . بهذلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةضف نم ناك 25 هفيس ضبقم نأ ىلع ديكأتلا ١-

 . هفيعض بهذ نم ضبقملا نوك نم درو ام - ؟

 . بهذلا ندعمب ال بهذلا نولب فيسلا ةيلحت زاوج ٣“
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 َناَمْفع نع «داَدَحلا ةَدْيَبع وبأ اَنئَدَح : : لاف يانا عاج نب دمحم اح لح - ۸

 : بدنج نب ةرمس فيس ىَلَع ىِفْيس تْعَنِص : لاق نيرييم نبأ نع « دعس نب
 ل م

 . ((بيرغ : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . «ايفنت

 70 ا م او
 : تادرفملا ىناعم

 . باذكلا ةمليسم ةليبق ةفينح ىنب ىف عنص ىأ :ايفنح ١ .لاق « نظ : معز

 ةفينح ىنب ىف عنص هفيس نأ نيعباتلا نم وهو نيريس نبا انربخأ : حرشلا
 لاقو «(«بدنج نب ةرمس» فيس لكش ىلع هلكش نأو « كانه نم هءاج وأ

 a را (ةرمس»

 . ةديجلا ةنسحلا فويسلا عنصب د ةروهشم ةليبق ةفينح ونب تناك : ةدئاف

 ٠ : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . برحلا ةلآ ىف ىتح ةي هللا لوسرب ءادتقالا ىلع نيعباتلاو. ةباحصلا صرح -

 : هللا ليبش ىف داتا نحب قلع ليل بروصلا لاب احا
* # * 

 NR ہے ے

 نب َناَمْثَع نع e لاق يِرْصَبلا مركم نب ةّبقع اح -

 ْ وردوا يروح
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 هللا لوس عر ةّفص ىف َءاَج ام باب - 1°

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 نع« « ركب نب سنوي اَنئَدَح : لاق جّشألا ٍديَِس نب للا دبع ديِعس وبأ اَندَح لح ١٠-

 ؛ هيأ نع« ريل نُ هلا دبع نب داع نب ىبحَي نع «َقاَحْسإ نب دمحم

 : لاق ماعلا نب رْيزلا نع رر نب : هللا دبع هد نع

 ةَرْخخّصلا ىلإ سن ضن « ناغْرد دحأ موب َمّلسَو هيلع هلا ىّلَص ّيِبلا ىلع ناك,

 ىوتسا ىح َمُلسَو هلع هللا لص يبا دعصو « تحت َةَحْلَط عفاف « عطقستيْمَلَ

 . (ٌةَحْلَط بجْوأ : لوفي َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َّيِبَللا تغمس ْءمَس : لاق ةَرْخّصلا ىَلَع

 . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور)

 ‹ ىشرقلا ىدسألا دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نيرشبملا ةرشعلا دحأ « عاجشلا ىباحصلا « (ه ۳١ - ه ق ۲۸) هللا دبع وبأ

 هلو ملسأ <« ا ا ل

 ةفالخلل حلصي نم ىف هذ هذ رمع هلعجو « امهريغو اًدحأو اردب دهشو « (ةنس١؟)

 « مهرد نويلم نيعبرأ وحنب تعيب اًكالمأ فلخ « رجاتملا ريثك « رسوم ناكو « هدعب

 موي ةليغ زومرج نبا هلتق « ضرالا هالجر طخت هسرف بكر اذإ ادج ًاليوط ناكو

 ‹ نوللا رمسأ ةيحللا فيفخ ناكو (ةرصبلا نم خسارف ۷ ىلع) عابسلا يداوب لمجلا

 . اًئيدح (۳۸) هل . رعشلا ريثك

 : تادرفملا ىناعم

 . دحأ لبج دنع ةكم ىك رشمو نيملسملا نيب ر (ه۳) دحأ ةوزغ : دحأ موي

 . ةيامحلل برحلا دنع سبلي ديدح نم بوث عردلا : ناعرد

 . ةنجلا هل تبجو : بجوأ

  عردلا ةفص نايبل سيلو هسبلي عرد هل ناك ةه هنأ نايبل ثيدحلا : حرشلا

 اهيفو نيكرشملل ةكرعملا رخآ ىف ةبلغلا تناك ىتلا دحأ ةوزغ ىف هنأ ىنعملاو

 سانلا نيب عيشأو « هنانسأ ةيعابر ترسكو هسأرو ههجو جش <« هَ لوسرلا بيصأ
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 عطتسي ملف ةعاشإلا هذه بيذكتل نيملسملل رهظي نأ هب لوسرلا دارأف هب لتق هنأ

GEل ا  

 دقو هي هللا لوسر ةايح نع هنيظ د ةحلط عافدل اريدقتو « 5 لوسرلا هيلع دعصو

 ةرشعلا دحأ وهف « ةنجلاب هرشب لمعلا اذهل و ةبرض نينامث نم 0 بيصأ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- هسفنب كراعملا ىف وَ لوسرلا كارتشا .

 ١ ناسحاإلا ناسحإلا ءازج -7

 قب ا نع ع نب ناينس اد ا لان رمع نا نر دمحم انثدع >1
ET1 ْ  

 َرَهاَظ ذق « ناَعْرد دحأ َمْوَي ِهْيَلَع ناك ّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا لوُسَر ْنأ»

 .((حيحص) ىذمرتلاو « دواد وبأ : هاور) . (اًمُهَنيَب

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . (رخآلل رهظلاك احا لعجر عرق فوت اعرد سبل : امهنيب رهاظ

 ةدشل الإ كلذ امو « ضعب قوف نيعرد دحأ موي سبل وي هللا لوسر نإ : حرشلا

 . برحلاب وهي همامتها
 تاذو « حاشولا تاذو « لوضفلا تاذ) : اهؤامسأ عردأ ةعبس هو هل ناك : ةدئاف

 . (قنرخلاو « ءارتبلاو « ةبدغسلاو ‹ ةضفو « ىشاوحلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هتالآو هتاودأو برحلا نأشب مامتهالا ١-

 . هللا ىلع لك وتلا ىفاني ال ءادعألا نم ىقوتلاو مزحلا ١-
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 هللا لوسر رّفْغَم ةفص ىف ءاَج ام باب ١7

2010 

 سا نع « باَهش نبا نع « س نْب كلام اتلدح : َلاَق ديس نب ةف اَنكَدَح لح -“-- ۲

 : كلام نب
 نْبا اَذَه : ُهَل ليقف ٠ رقم ِهْيَلَعَو ةْكَم لحد َمْلَسو هيلع هللا ىَلص يبا نأ»

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . ُهوُلُعقا : لاقف « ةّبْعكلا راتسأب َقلَعَُم لطخ

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 لزنت « ديدح نم ةوسنلقلا تحت سبلي « سأرلا ردق ىلع جسني درز : رفغم

 . فنألا ىلع

 . هلتقب 265 لوسرلا رمأف وكي هللا لوسر بسب ناينغت نيتيراج ذختاو
 تحت سبلي وهو رفغملا فيرشلا هسأر ىلعو ةكم وَ لوسرلا لخد : حرشلا

 فنألا ىمحت « حالسلا ةلمج نم ىهو « ديدحلا أدص سأرلا ىقيل ةمامعلا
 ديعَس هل لاقف « ةكم حتف موي كلذو « ءادوسلا ةمامعلا 5 اهقوف سبلو «.سأرلاو
 نب ديعس هلتقف « هلتقب هي رمأف « ةبعكلا راتسأب قلعتم لطخ نبا نإ : «ثيرح نب

 . ىملسألا ةزرب وبأ : ليقو ؛ ثيرح

 ووسام ب دهم 1 ساونا ديلا

 . ةيامك صضرف (هولتقا) تيدا فا رمألا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ةَ هللا لوسر رمأ ةعاط ىلع ةباحصلا صرح .

  -۲هللا لؤسرل ةعاس الإ دحأل حبي ملو ةمايقلا موي ىلإ نمآ مارحلا هللا تيب 85 .
 ٣- ديدحلا ادص وأ ةباضإلا نم فنألاو سأرلا ةيامح .

¥ * ¥ 
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 كلاما : لاق بهو نب هللا دبع اَنََدَح : لاق دمْحَأ نب ىسيع اَنئَدَح دح - ۳

 : كلام نب سا نع « باهش نبا نع « سنا نب

 ر بار ىو« اا كم لع مو هلع هلا ىلص هلا لوط ذأ

 : لاق ةَبغَحْلا ٍراتسأب َقلَعتُم لطَح نبا : ُهَل لاقف « لُجَر هءاَج ُهَعَرَ اَّمَلَف : لاق
 ْنُكَي مل َمُلَسو هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر نأ ينبو : باهش ْنْبا لاق . هولا

 . ((حيحص) ىنمرتلا : هاور) . (اًمِرْخُم ذئَمْوُي

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 .هعلخ :هعزن .٠ (ه ۸) ناضمر )3١( ةكم حتف : حتفلا ماع

 . اعم امه وأ ةرمعلا وأ جحلل همارحإب ةكم لخد ْنَم مرحملا : امرحم

 سبالم اسال « لاتقلل اًبهأتم حتفلا ماع ىف ةكم © هللا لوسر لخد : حرشلا
 ةمامعلاو رفغملا هسأر ىلع « ةرمعلا وأ جحلا اًدصاق ةكم لخدي ملو « برحلا

 .هولتقف « هلتقب رمأف ةبعكلا راتسأب قلعتم لطخ نبا نأ هوربخأ اهعلخ املف « ءادوسلا

 «ديلولا نب ب دلاخ ةيحان نم الإ لاتق ريغ نم احتاف ةكم و لوسرلا لخد :ةدئاف

 لاتقب اوأدب دقو ةكم ىكرشم نم نورشع لتقو راصنألا نم نانثا دهشتسا دقف

 . مهلتاقف ديلولا نب دلاخ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةرمع وأ جحب مارحإ ريغ نم ةكم لوخد زاوج ١-

 . رومألا لك ىف دادعتسالاو ةطيحلا ذخأ -

 الإ هرقحي الو ىلاعت هللا همظع دقف « 5 هللا لوسر بس بونذلا حبقأ نم -

 . ميجر نوعلم

1۲۹ 



 هللا لوُسَر ةّماَمع ىف َءاج ام باب - 1۷

 .ملسو هيلع هللا ىَلص

 نب ٍداَّمَح ْنَع « يهم نب ِنَمْحّرلا دبع اَنْئَدَح : لاق راش نب دمحم اد

 نب داخ نع« ٌعيِكو اَنكَدَح : لاق نبع نب دوُمْحَم اَنئَدَحَو (ح) ه ةَمَلَس

 : لاق راج نع « زيبزلا يبأ نع « ةملس

 : ءاور) .«ُءاقْؤَس ٌةَماَمع ِهْيلَعَو عقلا موي كَم َمُلَسَو يلع هللا ىّلَص بلا لح )

 . . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلا
 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 سأرلا ىلع فلي ام:ةمامع 2 . ةمركملا ةكم حتف ىأ : حتفلا موي

 ىف اهحتف موي ةكم وهي لوسرلا لوخد ةئيه ليلجلا ىباحصلا فصي : حرشلا

 الب ةسدقملا ةكرابملا ضرألا هلوخدب احرف اًرصتنم (ه8) ناضمر نم نيرشعلا
 ىفاني ال اذهو « دوسأ اهنول فيرشلا هسأر ىلع ةمامع ىدتري ناكو ءامد الو برح

 . لضفأ ءاضيبلا نأ

 - ١١؟) نم ةيسابعلا ةلودلا ءافلخ عيمج ءادوسلا ةمامعلا سبل دقل : ةدئاف

 . (ھه ٥٩

 ‹ بلاط ىبأ نب يلع» : مهنم ءادوسلا ةمامعلا ةباحصلا نم ددع سبل : ةدئاف

 . ءادوس ابايثو ةمامع بلاط ىبأ نب يلع نب نسحلا سبلو «نايفس ىبأ نب ةيواعمو
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ءادوسلا بايثلاو ءادوسلا ةمامعلا نسبل زاوج ١-

 . ءادوسلا نم لضفأ اهنأ درو ءاضيبلا ةمامعلا - ١

* * * 
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 و ر

 ِنْب ِرَفْعَج ْنَع « قارولا رواّسم ْنَع « ناّيفس اَنئَدَح : لاق َرَمع يبأ نبإ اَنئَدَح لح ٠6-

 : لاق هيأ نع ء ْثْيَرح نب وِرْمَع
 (ءاَدؤَس ٌةَماَمع هْيَلَعَو ربثملا ىَلَع ْبْطْخَي َمُلَسَو هلع لا ىّلَص يَا هكا

 . (ىذمرتلاو « دواد وبأو « ملسم : هاور)

 . )۸٠( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . حرشلا قبس : حرشلا

 م ع و

 نع« ٌعيِكو اتتد : الق « ىَسِيِع نب فسويو « نابع نب دومحم اَْئَدَح لح 35

 : هيبأ نع « ِثْيَرح نب ورْمَع ن ِرَمْعَج ْنَع « قارولا روات
 : هاور) . «ءاَدؤَس ةَماَمع هْيَلَعَو سالا بط َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص يلا نأ
 2 NS لم

 . )۸٠( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 هآر دقف « ءادوسلا ةمامعلا هي لوسرلا ءادترا ىلع ديكأت ثيدحلا اذه : حرشلا

 كانه نكي مل : ليقو « هو ةبعكلا باب دنع ربنملا ىلع بطخي هو وهو يباحصلا

 . اهباب ىلع فقو لب ةبعكلا دنع ربنم

 سأرلا ىذؤي ةريبك ي هتمامع نكت مل» : هللا همحر ميقلا نبا لاق : ةدئاف

 نيب اًطسو تناك لب درب وأ رح وحن نم سأرلا ةياقو نع رصقت ةريغص الو اهلمح
 . « طسولا رومألا ريخو « كلذ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . لمجتلل اهريغو ةالصلا ىف ةنس ةمامعلا ١-

 . ةبطخلا ىف داوسلا سبل زاوج - ١

¥ ¥ * 
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 . ع

 « يملا دمحم نْب ىي اح : لاق ينادمهلا قاَحسإ نورا اًنكَدَح -۷
 ع نعال ليم حم نزيد ن 01 ۶ 2 ۶ 9 و 0

 : لاق

 . يفتك َنْيب ُهتماَمع لدم معا اَذإ ّمّلَسَو هيلع هللا ىَلَص يلا ناك »

 . كلذ لفي « َرَمع نبا ناكو : عفان لاق

 ىذمرتلا : هاور) . كلذ نآلَعفَي اًملاَسَو « دّمَحم نب مساقلا تيأرو : هللا ديبع لاق

 . ((بيرغ نسح : لاقو)

 . (10) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 هسأر ىلع ةمامعلا فلي ناك وَ هنأ ىهو ةفاضإ هيف ثيدحلا اذه : حرشلا

 ىلإ نالصيف اعم نيفرطلا ىخري وأ لفسألا وأ ىلعألا اهفرط ىخريو فيرشلا
 ةمامعلا نوفلي ةباحصلا نم اددع ىباحصلا ركذ مث « (ةينع) ىمسي فرطلاو « هفتك

 . اهب اودتقا ةنس اهنأ ىلع كلذ لدف ةبذعلا ءاخرإ عم

 . ةبلع ريغ نم ةمامعلا سيل زوجي : ةدئاق

 « اكرابت نيميلا : ليقق ةدحاو ةبذع ىلع رصتقا نإ لضفأ امهيأ فلتخا : ةدئاف

 . بلقلا نم اهبرقل راسلا : ليقو

 . عباصأ عبرأ ةبذعلا لقأ : ةدئاف

* ¥ « 
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 سابع نيا نح © ةمركع نع + لييتعلا نب مخ لآ دع وهو نامي وبأ اقدح : لاق عیکو اَنَدَح : لاق ىسيِع نب فسوي اَنئَدَح - مسا سا مس لس

 : هاور) . ؟ءاًمْسَد ةباصع هيلعو سانلا بطخ َملّسَو هيلع هللا ىلص يبتلا نأ »
 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ؟ ١



 : تادرفملا يناعم

 .مسدلاب ةخطاملا : ءامسد

 ةنيدملاب هدجسم ىف سانلا بطخ زب لوسرلا نأ نط سابع نبا ركذ : حرشلا
 ىف ضرم دقو « ةه هتوم ضرم ىف ربنملا اهيف دعصي ةرم رخآ تناكو « ةرونملا
 تخطل دقو رعشلا نهد اهبو ةمامعلا هسأر ىلع تناكو (ه١١) رفص (77)

 . مهنأشب مامتهالاو راصنألاب ىصوأ و لوسرلا نأ ىراخبلا ركذ ذقو « هب ةمامعلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هل اتيسحتو اًماركإ رعشلا نهد نم رثكي 5 لوسرلا ناك ١-
٠ * *« 



 هّللا ِلوُسَر ٍراَزإ ةفص ىف ءاج ام باب 1

 . مّلَسو هيلع هللا ىلص

 لوُسَر حور ضيق : تلاَقَف < 3 دك اسك ؛ ةطئاغ 9 تَجّرْخأ»

 .(ىذمرتلاو « دواد وبأو « ملسم : هاور) . «ِنْيَذَه ىف ّمْلَسَو هَْلَع ُهَلا ىّلَص هللا

 « ىرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم ىبأ نب رماع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 «هيقفلا ‹ مامإلا ‹ ىرعشألا ىسوم يبأ نبا « رابخأو رثآمو مراكم هل تناك « ةدرب وبأ

 راضح نب سيق نب هللا دبع « كي هللا لوسر بحاص نبا « هتينك همسا : لاقيو « تبثلا

 ةدرب يبأ ةافو ىف فالتخالا ركذ ‹« جاجحلل ةفوكلا ىضاق ناكو « هيقفلا ىفوكلا

 عبس وأ تس ةنس : ليقو « عبرأ ةنس : ليقو « ةفوكلاب ةئامو ثالث ةنس ىف : ليقف

 ديبار تود يي يحلو در اصل دعس نبا لاقو « ةئامو

 . ىلاعت هللا امهمحر « ةدحاو

 : تادرفملا ىناعم

 . ندبلا لفسأ رتسي ام : رازإ . (ءادرلا) ندبلا رتسي ام : ءاسك

 . اكيمس « اًئشخ : اًظيلغ . اعقرم : ادبلم

 فصولا نم رهظيو 8 هللا لوسر بوث ف ةشئاع ةديسلا تفصو : حرشلا

 تيوقو هناطلس لمك ام دعب هتايح رخآ ىف ناك كلذ نأ عم هبايث ىف و هعضاوت

 فيرشلا هدسج ىلعأ رتسي ناكف « لاومألا ترثكو دالبلا تحتفو نيملسملا ةكوش

 كي هب عدو ام رخآ بوثلا اذه ناك دقو نشخ رازإب هلفسأ رتسيو عقرم ءاسكب

 . اهفرخزو اهتنيز اكرات « ايندلا
 . فصنو ناعارذ ضرعلاو عرذأ ةعبرأ وَ لوسرلا ءادر لوط : ةدئاف

۱۲١ 



 رازإلاو ءادرلا اهتخأ ءامسأ ةديسلا تذخأ قِض ةشئاع ةديسلا ةافو دعب : ةدئاف

 . ىلاعت هللا نذإب ىفش هسبل اذإف هيلإ | هتلسرأ ملسم ضرم اذإف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . اهكلم نأ دعب ايندلا ىف 5 لوسرلا دهز ١-

 هبايث ىف وَ هعضاوت - ؟

 . هي هبايثب كربتت تناك ةباحصلا -

* * * 

 ماس 3 عبو
 هم م

 نب ثَعلفألا نع « ةّبعش نع دوا وبأ اح : لاق نالي نب دومحُم اتئدح دح -۰

 : لاق اهّمَع نع ثّدَحَت « يتمَع تغمس : لاَ ٍمِيَلَس

 ىقبَأَو ىقلأ هلو « َكَراَإ عفر : لوفي ىفلح َناَسلِإ اذإ  ةّئيدَمْلاب يشمأ انأ اني

 دري يه اَمْنِإ هللا َلوُسَر اي : تلق ملم هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر وه اذ
 : هاور) .(هْيقاَس فلصن ىلإ هراز اذإف ترطنف ؟ ٌةوْسأ يف كَل اأ : لاق ِءاَحْلَم

 . (ىذمرتلا

 ثدحت « ىتمع تعمس : لاق ميلس نب ثعشألا نع : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ىف دعي : ربلا دبع نبا ٍلاقو « ىبراحملا فلخ نبا : لاقيو دلاخ نب ديبع : اهمع نع
 . ىئاسنلاو لئامشلا ىف ىذمرتلا هجرخأ رازإلا لابسإ ىف ثيدح هل « نييفوكلا

 | : تادرفملا ىناعم

 يصح ورق وا اوو ا ا ا ماا ةر
 ليوطلا هبوث عفرب هحصني ناسنإب اذإف ةنيدملا ىف ىشمي ىباحصلا ناك : حرشلا

 لوسر وه حصانلا دجوف هفلخ رظني ىباحصلاب اذإف « ضرألا ىف رجرجي ال ىتح
 اذإف « عروأو ىقتأو كل رهطأ وهف ضرألا نم كبوث عفرا : ةَ هل لاقف « ةت هللا
 نع ىفني ىتح ضايبلاو داوسلا نم طوطخ هيف بارعألا بوث هنإ : لوقي ىباحصلاب
 ةودق ىنلعجا : هل لوقي كي هللا لوسرب اذإف « بايثلاب رخافتلاو ءاليخلا ةهبش هسفن

 نع اًعوفرم هيقاس فصن ىلإ ةي لوسرلا بوث دجوف ىباحصلا رظنف « كل ةنسح
 . ضرألا
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 . «نوراق» هموق ةداع نع هبوث لوط ىف داز نم لوأ : ةدئاف

 . اربكو ءاليخ هبوث رج نمل «رائلا ىف نيبعكلا لفسأ » : ةدئاف

 . مارحف ربكلاو ءاليخلل موقلا ةداع نع بوثلا داز اذإ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 E ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلع ثحلا - ١

 . لعفلاو لوقلا ىف ةنسح ةودق مظعأ هي لوسرلا -
 . بولقلا ضارمأو ءاليخلا نع ةديعب هتمأ نوكت نأ ىلع وَ لوسرلا صرح -۳

 . نيدلا رومأ مظعأ نم ةحيصنلا - ؛

«٠ * ¥ 

 ے6 ے

 نب ىّسوم ْنَع « ٍكّراّبملا نب هللا دبع اَنئَدَح : لاق رص نب ديوس اَنئَدَح لح -۱

 : لاق هيبأ ْنَع « عّوكألا ِنْب ةمَلس نب ساَيإ نع « ةَدْيَبَ

 ةرزإ تناك اَذَكَه : لاَقَو ‹ هيف يقاس فاصلأ ىلإ ُرِرئأَي نافع ْنْب ناَمُْع ناک »

 . (ىذمرتلا : هاور) . (َمَلَسَو هلع هللا ىَلَص يلا يغ ‹ يبحاص
 ‹ ملسألا ‹ عوكألا نانس نب ورمع نب ةملس : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 تحت اوعياب نيذلا نم « ىندملا ىراجحلا ىملسألا سايإ وبأ : لاقيو « ىباحص
 ناكو « نينحو ربيخو ةيبيدحلا اهنم « تاوزغ عبس وهب يبنلا عم ازغ « ةرجشلا

 (۷۷) هل . 9# نامثع مايأ ىف ةيقيرفإ ازغ نمم وهو < ًءادع اّيمار ًالطب اعاجش
 . نيعبسو عبرأ ةنس ةنيدملا ىف ىفوتو . اًثيدح

 : تادرفملا یناعم

 . مدقلاو ةبكرلا نيب ام قاسلا : هيقاس . رازإلا سبلي : رزتأي

 ا و ير ل ل ول

 نإ : هذ نامثع لاق لب « ءاليخلا ىلع اًديعب هيقاس طسو ىلإ هرازإ ناكو « ذيك هللا

 . 29 هللا لوسر دصقي « هبحاص اهيلع ناك ةئيهلا هذه
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 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةوبنلا نمز موقلا ةداع تناك بوثلا ريصقت ١-

 . هتئيع ىف ر هللا لوسرب هبشتلا ىلع ةباحصلا صرح -؟

* * * 

 م

 ْنَع «َقاَحْسِإ يأ ْنَع  صوخألا وبأ اَننَدَح : لاق يمس نب ةي اَنَدَح -7

 : لاق نامي ِنْب ةَفْيَدح ْنَع « ريِذَن نب ملم

 ا لاَ قاتم ذأ يقاس ةلضب مسو هيلع هللا ىلص هللا لنز ذأ

 نبا : هاور) . (ِنْيَْعَكْلا ىف راّزإلل َّقَح الق تّ ناق ‹ لقسأف تي نوف ‹ رازإلا

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلاو « هجام

 « هللا دبع وبأ « ىسبعلا رباج نب لسح نب ةفيذح : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ةالولا نم ء نيرجاهملا نايعأ نم « راصنألا فيلح « ىباحص « لسح بقل ناميلاو

 دحأ مهملعي مل « نيقفانملا ىف هي يبنلا رس بحاص ناك « نيحتافلا ناعجشلا

 ىف هل . نيثالثو تس ةنس اهيف ىفوت . (سرافب) نئادملا ىلع #4 رمع هالوو « هريغ
 . اًثيدح (775) ثيدحلا بتك

 : تادرفملا ىناعم

 . ناكم : عضوم . ةرثكب محل هل بصع لك : ةلضع

 . تعنتما : تيبأ

 زو لوسرلا كسمأ دقف « رازإلا عضوم ىلإ ه2 ناميلا نب ةقيذح انربخي :حرشلا
 ءهب قئاللاو ةنسلا وه عضوملا اذه نأ هربخأو ةفيذح قاس وأ هقاس فصن ةلضعب

 زوجيف ةنسلا قيبطت ىف ةلماكلا ةروصلا ىلإ هدشرت ىتلا ةحيصنلا لوبق نم عنتما نإف

 همكحو ةنسلا تفلاخ دقف نيبعكلا رازإلا زواج نإ « نييعكلا برق ىلإ بوثلا ءاخرإ

 . مرحملا تلعف دقف ءاليخ بوثلا تيخرأ اذإ امأ « ةهاركلا

 %۴ (ةينسلا تاقارشإلا : ؟م)



 وهو « رازإلا فرط هيلإ لزني اميف بحتسملا ردقلا» : ىوونلا مامإلا لاق : ةدئاف

 « نيبعكلا نم لزني امو « نيبعكلا ىلإ هتحت ام ةهارك الب زئاجلاو « قاسلا فصن

 . «هيزنت عنمف الإو « ميرحت عنم عونممف ءاليخلل ناك نإف

 بجي ةروع نابعكلاف ءاسنلا امأ لاجرلاب صاخ لابسإلا نم عنملا : ةدئاف

 ا . امهرتس

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ءاليخلل ةمرحلاف اًمارح نيبعكلا لفسأ لك سيل ١-

 . ىلمعلا لاثملاب ةباحصلا ميهفت ىلع هِيَ, لوسرلا صرح -؟
* * * 



 سس تاع

 ل ل ا ام باب - 14

 8 م ر

 يرجت سْمشنلا نأك ٌمْلسَو هلع للا ىَلَص هللا لوُسَر نم نسخ ايش تر امد

 ملو هلع هللا ىّلص هللا لوُسَر نم هتينشم ىف عَرْسأ ادَحأ ثأر الو ‹ ههْجَو ىف
 ىذمرتلا : هاور) . «ثِرَتكُم ريل لاو انسفلأ ُدِهْجَنَل اإ ُهَل ىَوْطُت ْضْرَألا املاك

 . ((بيرغ ثيدح : لاقو)

 . )١١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . بعتن : دهجن . عمجت : ىوطت

 . بعتم « دهجم : ثرتكم

 نطوم هجولا نأل ؛ ةَ هللا لوسر هجو ىلإ ةريره وبأ رظن دقل : حرشلا
 اًناعمل دشأ فيرشلا ههجوب اذإف « هجولا لامجل عبات مسجلا لامجو « نساحملا

 ال ةيوق اهنأ ةداتعملا هتيشم فصي ةريره وبأ ذخأ مث ءرخآ هجو ىأ نم ةراضنو
 تي هللا لوسر عم نوشمي نيذلا ةباحصلا امأ « بعتلاو دهجلا راثآ و هيلع رهظت

 ىلع لدي امنإف لد نإ اذهو « ةقشملاو بعتلا مهيلع رهظ هلثم اوشمي نأ اودارأ اذإف

 . ي هلسج ةوق

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةباهم لامجلا عم ىطعأ هنأ الإ قلخلا لمجأ و هللا لوسر -

 . هتايح لاوط ءاضعألا ةمالسو مسجلا ةوقب ةه هللا لوسر عتمت ١-

 رهظت كلذ عمو ةلجعلا مدعو ىنأتلا ةياغ ىف ةداج وَ هللا لوسر ةيشم تناك -

 . نيتفيرشلا هيمدق تحت ىوطتو عمجت ضرألا نأك ةعرسم
¥ * ¥ 
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 و و ور هش اع

 نع« سنوي نب ىَسيع اَنئَدَح : اولاَق ٍدجاو رْيَو « رجح نب يلع اََْدَح لح ٤“

 ِدّلو نِم ءِدَّمَحُم نْب ميهاربإ يَّربحأ : َلاَق ةرفغ ىم هللا ِدْبَع نب رَمع

 : لاق بلاط يبأ نب يِلَع

 علقت ىَشَم اَذإ ناگ : لاق مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص يبا : فصو اذإ يلع ناك»

 . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . « بَبَص نم طحن املاک

 . (7) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 ل طخ . ةمهب لجرلا عفر : علقت

 ىأ علقتي هنأب 25 هللا لوسر ةيشم ههجو هللا مرك ىلع مامإلا فصي : حرشلا

 نم وأ لبج نم لزني هنأك هيلإ ترظن اذإف طاشنو ةوقو ةمهب ضرألا نم هلجر عفري
 ْ . ردحنم

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . 85 لوسرلا لاح ةظحالمب ةباحصلا مامتها ١-

 . هلل اعضاوت ضرألا ىلإ رظني ناك هب لوسرلا لاح رثكأ - ١
*« « * 

 نب نان نك ؛ يِدوِعْسَمْلا نع « يبأ اَنئَدَح : لاق عيكو نب ناّيفس اَنئَدَح دح -6

 لاق بلاط يبأ نب يلع نَع وعم نب ريج نب عفان نع مره نِ مِل
 .« ببَص نم طحن املاك اوف افكت ىَسَم اذ مْلَسَو هيلع للا ىَلَص بلا ناک د

 . (ىذمرتلا : هاور)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرق
 : تادرفملا ىتاعم

 . همامأ ىلإ ليامت : اًوفكت أفكت
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 مامألا ىلإ ليامت ًالجر عفر اذإ ناك هنأ 2: هتيشم ثيدحلا فصي : حرشلا

 . لفسأ ىلإ ىلعأ ناكم نم لزني هنأك زازتها ريغ نم هلك هدسجب
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 هصخش ىف لمأتلاو ةبحملا ىلع لدت هي هتيشم فصو ىف ثيداحألا ةرثك ١-
 رکنا

 . اهيبن ةايح ىف ةريبكو ةريغص لكب متهت ةحجانلا ةمألا -۲

¥ ¥ ¥ 

۴۴۳ 



 ٠ ملَسَو هيلع هللا ىّلص هللا لوُسَر عُنَقَت ىف َءاج ام باب .
 2 را وع

 « حبيص نب عييرلا اَنكَدَح : لاق ٌعيكَو اَنْئَدَح : ل د وب ادا ۹

 : لاق ِكِلاَم نْب سْنَأ ْنَع « َناَبَأ نْب َديِزَي ْنَع

 , «تا باوك بو نك عاقل رثكُي مَلَسَو هْيَلَع ُّللا یلص هللا لور ناكر

 . (ىذمرتلا : هاور)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 .هجولا رثكأو سأرلا ةيطغت :عانقلا

 . عانقلا ىف تيزلا ةرثكل هيبشت : تايز بوث هبوث نأك

 ىذلا تيزلا وأ نهدلا ةمامعلا ىقتل ءادرب هسأر ىطغي هيَ لوسرلا ناك : حرشلا

 ةيامحل نوكي نأ نم معأ عانقلاو « ةمامعلا خستت الثل فيرشلا هسأر ىلع عضو

 ىمحي عانقلا نإف كلذكو « اهقوف وأ ةمامعلا تحت نوكي لب « نهدلا نم ةمامعلا

 اًعبرم ءادرلا نم اًبيرق اًضيرع اًبوث ىأ « اكنحم عانقلا نوكي دقو دربلا وأ رحلا نم

 نيبكنملا ىلع هافرط یی مث ةبقرلاب طيحيو هجولا رثكأ ىطغي ةمامعلا قوف لعجي
 . (نيفتكلا)

 . طقف عانقلا ىف ناكف تيزلا امأ « اهلمجأو بايثلا فظنأ هَ هبوث ناك : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ةر أ ركل كف نم هيت يعي نأ للا غا

 . ىذألا نع ةنوصمو ةمرتحم ةمامعلا - ١

# * * 
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 هللا لوسر ةسلج ىف َءاَج ام باب ١

 ٠ 1 و هيلع هللا ىلص

 نب هللا دبع اَنئَدَح : لاق ملم نب نافع اَنئَدَح : لاق دْيَمَح نب دبع اَندَح -

 تلق ًءاَصْقْرُْلا ٌدعاَف َرُهَر دجلسَملا ىف َملَسَو هْيََع هللا ىَلَص هللا لوُسر تارو

 نم تاذعْأ ةّسلجلا ىف َعّشَحَتملا َمُلَسَو هلع هللا ىَلص هللا َلوُسَر تير امل :
 . (ىذمرتلاو «دواد وبأ : هاور) . «َقّرفْلا

 . (55) ثيدحلاب ةمجرتلا قبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . هقاس ىلع هيدي عضيو هنطبب هيذخف قصليو هيتيلإ ىلع سلجي نأ : ءاصفرقلا

 . بارطضالاو ةفجرلا ىنتذخأ : تدعرأف ٠ . عضاوتملا : عشختلملا

 . عزفلاو فوخلا : قرفلا

 فوخلا تامالع هيلع رهظت « هتساج ىف اعضاوتم يَ لوسرلا ناك دقل : حرشلا

 لوسرلا ةيباحصلا تأر دقف « هبر نم باذعلا لوزن فاخي هنأك « هبر نم ةيشخلاو
 لوأ ىف ناك اذه لعلو فقوملا تباهف توصلاو فرطلا ضفاخ حراوجلا نكاس هي

 . هبحأ هفرعي وهو هآر نمو هباه هفرعي ملو هآر نمف وك هللا لوسرل اهتيؤر

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هبر نم م لوسرلا فوخ ةدش ١-

 . هسولج ىف ب لوسرلا عضاوت -؟

 . ةبحمو ةبيهو ًالامج هبر هاطعأ كي لوسرلا ٣-
* Kk * 
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 َدَح :اولاق واو ريَ « يِموُرْخَملا ِنَمحَرلا دبع ن ديم انئدَح لح ١1-

 : همع نع « ميم نب اع نع « يِرْهُزلا ِنَع نا

 هيلجر ىدخإ اًعضاَو دجْسَمْلا ىف اقل مْلَسَو هيلع هللا یلص يلا ىأَو ها »

 . (ىذمرتلاو ء ملسمو « ىراخبلا : هاور) . (ىَرخألا ىَلَع

 ىراجنلا بعك نب مصاع نب ديز نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 . ةرامع مأ نباب : فرعي « ةباحصلا ءالضف نم « ءوضولا ثيدح بحاص « ىراصنألا
 يذلا وهو « اردب دهش « اعاجش ناك « ةنيدملا لهأ نم « راجنلا نب نزام ىنب دحأ

 ا ا ةماعلا مري ال كح ةر ٠ تلا هلم لك
 نيتسو ثالث ةنس ةرحلا موي لتق

 : تادرفملا ىناعم

 . افقلا ىلع عاجطضالا : اًيقلتسم

 عجطضي نأ ىهو 6 لوسرلا عاجطضا ةئيه هيف فصي ثيدحلا اذه : حرشلا

 درو ام امأ ءةروعلا فشك نود ىرخألا قوف ةدحاو عضيو هيلجر دميو هافق ىلع

 فاشكناو لجرلا عفر ةلاح ىف وهف ىرخألا قوف لجرلا عضو نع ىهنلا نم
 . ةروعلا

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . ةالصلا تقو ريغ ىف دجسملا ىف مونلا زاوج ١-
 . ةروعلا رتس بوجو -؟
 . ةروعلل ارتاس ناك اذإ ىرخألا ىلع لجرلا عضو زاوج -'*
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 ی

 َدَح : لاق ينل ميارا نب هللا دنع اَنئَدَح : لاق بیش نب ةَمَلَس اشد -

ll EEنع ديس يبأ نب  

 : لاق يرذخلا ٍديِعَس يبأ دج نع ءهيپ

 . «هْيَدَيِب ىبتخا دجْسَمْلا ىف َسَلَج اَذإ َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلص هللا لوُسَر ناک ,

 ااا 0 1 .٠ ٠ (ىنمرتلاو «دواد وبأ : هاور)

 ڪڪ

۳ 



 . (۲۲) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . هيقاس ىلع هيدي عضو ىأ : ىبتحا

 عضي ناك دقف « 5 هللا لوسر سولج فصي فيرشلا ثيدحلا اذه : حرشلا

 ةسلجك رازإ نم هب ىبتحي امع ًالدب هدي نوكتف « هسولج ىف ةيقاس ىلع هيدي
 ىف عبرتي ناك دقف حبصلا ةالص ىف هتسلج ريغ ىف وي هتسلج هذهو « ءاصفرقلا

 . سمشلا علطت ىتح هسولج
 ةعمجلا ةبطخ ءانثأ اهسولج هركف مونلا بلجتست دق ءابتحالا ةسلج : ةدئاف

 . ةبطخلا عامس تاوف مدعل

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . رادجلا ىلإ رهظلا دانسإو سولجلا زاوج ١-
 ملعلا سلجم ءانثأ ساعنلا وأ مونلا ىلإ ىدؤت ال ةسلج سلجي نأ ىلصملا ىلع ١-

 . ةبطخلا عامس وأ

۳۷ 



 . ملَسَو هْيَلَع هللا ىلص هللا لوُسَر ِةأَكَت ىف ءاج ام باب۲
.2 

 م همه

 «روصنم نب َقاَحْسِإ انثدح : لاق يداعب يروُدلا ٍدّمَحَم نْب سابع اَْندَح لح -۰

 : لاق ةرمَس نْب رباَج نع « بْرَح نب كام نع ۽ ‹ ليثارسإ نع
 : اور).«هراسَي ىَلَع ةَداَسو ىَلَع انكم َمَلَسَو هْيَلع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر ثأر »

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « دواد وبأ

 . (5) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 داسو . اًدنتسم « ًالمحتم : ائكتم

 نوكت الو كلذ ريغو ةدخمو ىصع نم هيلع دنسي ام ىلع نوكت ةأكتلا : حرشلا

 فذ ىباحصلا ىأر : ىنعملاو « (ءاكتا) تيمس ناسنإ ىلع تناك اذإف « ناسنإ ىلع

 . رسيألا هقش تحت تعضو ةدخم ىلع دنتسيو دمتعي و هللا لوسر

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةرهاطلا ءايشألا ىلع دامتعالا زاوج ١-

 . رسيألا وأ نميألا قشلا ىلع دامتعالا زاوج - ١

* ¥ ¥ 

 وم و و ا

 يريرجلا اًسئَدَح : لاق ٍلّضفملا نب رشب اَْئَدَح : لان كييف نإ دمع اند لح ۳١“

 هللا اللا لوب ل لاق هيب نع «ةركب يب نب ِنَمحَرلا دع نع ۽

 و اک

 : ملسو هيلع

 « هّللاب ُكاَرشإلا : لاق . هللا َلوُسَر اَي یب : اوُلاَق ؟ رئاَبكلا رکاب مگا الأ

 لاَق انكم ناك مسو يل هللا یلص هللا لوس لَو : لاق . ٍنيدلاَوْلا قوقعو

 : مُلَسَو هيلع هللا ىَّلَص هللا لور لار امف: لاق روزا لوق وأ « روُرلا ةَداَهَشَو :

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . کم دك + كف نع الرف



 « ةركب وبأ « ىفقثلا ةدلك نب ثراحلا نب عيفن : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ىلدت هنأل «ةركب وبأ» هل ليق امنإو « اًئيدح )١١۲( هل « فئاطلا لهأ نم « ىباحص

 مايأو «لمجلا» موي ةنتفلا لزتعا نمم وهو « دي يبنلا ىلإ فئاطلا نصح نم ةركبب
 نيتنثا ةنس ةرصبلاب نايفس ىبأ نب ةيواعم ةفالخ يف ةركب وبأ تام ««نيفص»

 + نيج
 : تادرفملا ىناعم

 . ةنسو باتك نم ديدش ديعو هيف درو ام : رئابكلا

 . هللا عم رخآ اهلإ دبعت وأ « هللا ريغ دبعت نأ : هللاب كارشإلا

 . ةعاطلا مدع : نيدلاولا قوقع

 . بذكلاب ةداهشلا : روزلا ةداهش

 بونذلا دشأ هيف ركذ ىذلا هي هللا لوسر مالك صن ىوارلا ركذ : حرشلا

 ناك هنأ ةي هللا لوسر اهيلع ناك ىتلا ةئيهلا نايب وهو بولطملا ركذ مث مئارجلاو
 هيلع ةباحصلا قفشأف « روزلا ةداهش رطخ هيف رركي ىذلا هثيدح لمكأ امدنع اًثكتم

 . هب ةمحر تكسي نأ اونمتو « ي

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- بدألا كلذ ةافانم مدع عم ءاكتالا ةلاح ىف سانلا عم ثدحتلا زاوج .

 - اهنم هللا انذاعأ منهجل ةباوب ىهف بونذلا رئابك نم ريذحتلا .

 ٣- هللا لوسر ىلع ةباحصلا ةقفش 5 .

 . روزلا ةداهش رطخ مظع -؛

 هه 2ك هرب نساهم و سا موق ع ا 56 رە هي
 ىبا نع « رمقالا نب ىلع نع « كيرش انثدح : لاق ديعس نب ةبيتق انثدح - 7

 5 7 7 3 7 واک ي

 : لاق ةفيحج

 : هاور) . «انكُتُم لكا الف انأ اّمَأ : َمَلَسَو هْيَلَع هللا ىلَص هللا لوُسَر لاق»
 . (ىذمرتلاو « دواد وبأو « ىراخبلا

۴۹ 



 . (47) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . هلحو هيلع اًدمتعم نيقشلا دحأل لئاملا ىأ : اًنكتم

 ماعطلا نأل ؛ ىش ىلع دنتسم وأ دمتعم وهو لكأي ال هنأ 5 ربخي : حرشلا

 دارأف « نيمظاعتملا نيرخافتملا وأ ةيلهاجلا وأ مجعلا تاداع نم ئكتم هبحاصو

 . مهفلاخي نأ ةي

 . ئكتم هبحاصو ماعطلا لوانت ةهارك حصألا نأ ىمتيهلا رجح نبا ركذ : ةدئاف

 . لضفأ سولجلا ناك نإو فوقولا ةلاح لكألا زوجي : ةدئاف

 ىنميلا لجرلا بصني وأ « هيتبكر ىلع سلج لكأ اذإ وهب ىبنلا ناك : ةدئاف
 . ىرسيلا ىلع سلجيو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . اًدعاق لكأي 85 ىبنلا ناك - ١

 . ةيلهاجلاو رجفلاو ربكلا لهأب هبشتلا مدع -۲

¥ * * 

2 
 ر ےہ 0 هيدا سه را و ت م

 نندح : لاق يدهم نب نمحرلا دبع انثدح

 : لوقي ةفيحج اَبَأ تعيس : لاق رمقألا نب يلع نع « ناّيفس
 « ىراخبلا : هاور) . «انكتم لكآ ال : َملَسَو ِهِيلَع هللا ىلص هللا لوُسَر لاق»

 ر ور
 : لاق راشب نب دمحم انثدح ١7-

 . )٤۲( مقر ثيدحلاب هل ةسج تلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : حرشلا قبس 7 حرشلا
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 نع « ليئارسإ انتَدَح اق ميكو ا لح : لا کوب فیر اک 1٤

 : لاق ةَرمَس نب رپاج نع « ِبْرَح ِنْب كاَمِس

 . «ةداَسو ىَلَع انكم َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص يلا ت ْتْيَأَر

 نع ٍدجاو ريع ىَوَر اَنَكَهَو « راسي ىَلَع عيكو ركذَي مل : یت وبأ لاَ
 قاَحْسإ ا | هراس ىلع هيف ىور انَحأ مّلعَ الو « عيكو ةیاور حت ليِئآرْسإ

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . ليئارسإ ِنَع ‹ روصنم نب

 . )٩( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار همجرت



 . ملَسو هيلع هللا ىَّلص هّللا لوُسَر ءاَكنا ىف ءاج ام باب ۳

 انئَدَح : لاق مِصاع نب ورْمَع اَنْئَدَح : َلاَق ِنَمْحّرلا ٍدْبَع ن هللا دبع اَنَئَدَح -

AE 
 دنر نب ةَماَسُأ ىَلَع اكَوتَي جَرَخَف اًيكاش ناک َمْلَسَو هْيَلَع هللا یلص يبا نار

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . دنتسي « لمحتي : أكوتي . اضيرم : اًيكاش

 . نيرحبلا دالب نم دلب رطقو « نطقلا نم ةعونصم ةينمي ةدرب : ىرطق بوث

 مرحملا لعفي امك رسيألا هبكنم ىلع هاقلأو ىنميلا ديلا تحت هلخدأ ىأ : حشوت

 . ةرمعلا وأ جحلاب

 ضرملا ءانثأ ىفو (ه )١١ رفص نم (۲۳) ىف وب ىبنلا ضرم دقل : حرشلا

 هبلق ىلإ اًبيرق ناك دقو ديز نب ةماسأ ىلع دنتسيو دمتعي وهو ةالصلا ىلإ جرخ

 نطقلا نم ةميظع ةلح ىدتري ناك يب لوسرلا نأ ثيدحلا ىوار فصي مث « يي
 . مارحإلا سبالم مرحملا سبلي امك اهسبل دق ةرمح اهيف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هب مامتهالاو وی هللا لوسر بوث نسح ١-

 . اريذبت الو اًفارسإ سيل عنصلا ةديجلا بايثلا ءادترا -؟

 . هلجيو هبحي ىباحص ىلع 5 لوسرلا ءاكتا -"

 . هضرم ءانثأ ةالصلا ءادأ ىلع كي لوسرلا صرح - 4
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 انترح# E وا دلك اند لاق ِنّمْحرلا ٍدْبَع نب هللا دنع اَنئَدَح -¬- ۹

 ن ِءاطَع نع « اقرب نب رفعج اَنََدَح : َلاَق يِبَلَحلا فافخلا ملم نإ ءاَطَع
 : لاق ٍساّبع نب لْضَفْلا نع « ءار يب

 ىَلَعَو هيف يول يذلا هضّرَم ىف َملسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ىَلَع تلح
 لاق هللا لور اَي كب : ْتلُق لق ا : لاَقَف « ِهْيَلَع ْتْمْلَسَف ءارفَص ٌةَبَصع هسأر

 2 a ىلا مرا al لاق يبأر ةلاّصعلا هذهب ذلل :

 ىمشاهلا بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 موي تبث « سابعلا دلو نسأ ناك « مههوجوو ةباحصلا ناعجش نم « ىشرقلا
 . « هللا لوسر فدر » بقلف « عانولا ةجح ىف هءارو هي هللا لوسر هفدرأو « نينح

 نوعاط ىف ندرألا ةيحانب تام « ماشلا ىلإ اًدهاجم هب يبنلا ةافو دعب جرخو

 . اًئيدح (75) هل . ةرجهلا نم ةرشع ىنامث ةنس ساومع

 : تادرفملا ىناعم

 . كرمأ عوط : كيبل . ةمامعلا لثم سأرلا هب دشي ام : ةباصع

 ريخألا هضرم ىف هيلع وي هللا لوسر مع نبا سابع نب لضفلا لخد : حرشلا
 . لضف اي : هادانف رفصأ اهنول ةمامع وأ شامق ةقرخ وَ ىفطصملا سأر ىلع ناكو

 هذهب هسأر طبري نأ هرمأف ‹ كرمأ عوط انأو ةباجإ دعب ةباجإ كبيجأ ىأ كيبل : لاقف
 فتك ىلع لمتحاو دمتعاف مايقلا دارأ مث وهي دعق اهدعب « ملألا نكسي ىتح ةمامعلا
 . ةالصلل دجسملا لخدو ماق ىتح لضفلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . (ةباصعلا دش) بابسألاب ملألا نيكستل هضرم ىف وإ لوسرلا ذخأ ١-

 . (كيبل) هلوقب هي هللا لوسرل ةباحصلا باوج نسح -؟
 . هضرم ءانثأ ةعامجلا ةالص ىلع هِي لوسرلا صرح ٣-
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 هللا لوُسَر لْكأ ةَقص ىف َءاج ام ُباَب "4
 . َمَلَسَو هيلع هللا ىلص

 ْنَع « ناّيفس نع « يِدْهَم نب ِنَمْحَرلا دْبَعاَنتَدَح : لاق راش نب دمحم اتد لح 17 ١-

 : هببأ ْنَع « ِكِلاَم نب بْعَكِل نبل ْنَع « ميهآربإ نب دعس

 . ءال ةعباصأ نَا مسو لع هللا ىلص يش نأ

 عبامأ سبل لاق َثيِدَْلا انه راب ندم ريغ یورو : سي ا
 . (ىذمرتلاو ء دمحأو « ملسم : هاور) . «َثَآّفلا

 ىراصنألا « نيقلا نب ورمع نب كلام نب بعك : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 لهأ نم « ءارعشلا رباكأ نم « ىباحص « ىجرزخلا (ماللاو نيسلا حتفب) ىملسلا
 ناكو « ةيلهاجلا ىف رهتشا « مهيلع هللا باتف « اوفلخ نيذلا ةثالثلا دحأو « ةنيدملا

 نامثع باحصأ نم ناك مث « عئاقولا رثكأ دهشو ي يبنلا ءارعش نم مالسإلا ىف
 دعق ه8 نامثع لتق املو « هترصن ىلع راصنألا ضرحو « ةروثلا موي هدجنأو « هُهَذ

 اعبس شاعو « هرمع رخآ ىف يمعو « هبورح دهشي ملف هذ يلع ةرصن نع

 . اًئيدح )۸٠( هل . نيسمخ ةنس ىفوتو « ةنس نيعبسو

 : تادرفخحلا ىناعم

 . سحلي : قعلي

 ماهبإلا عباصأ ثالثب لكأي ناك « هي هماعط ةفص ثيدحلا ىوار فصي : حرشلا

 ثالث عبضإ لك ةثالثلا هعباصأ سحل هماعط نم غرف اذإف « ىطسولاو ةبابسلاو

 ام وأ تالضفلا لكأ ىف ماعطلا ةكرب لوصحلو لسغلا لبق عباصألا ةفاظنل تارم

 . ماعط نم ىقبت

 . (لئاس) عئام ريغ نم ةدعملا ىلإ لصو ام لك ماعطلا : ةدئاف

 سمخب لكأ هنأ درو دقو « عباصأ ثالثب لكأي هنأ هي هلاوحأ بلغأ : ةدئاف

 . عباصأ
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 الإ وه ام هسحل امو اهب ىلكأ ةَ هنأل ؟ اًرانقتسا سيل عباصألا سحل : ةدئاف

 . هلكأي ناك امم ماعط

 ةيناث ماعطلا ىلإ هدي ديعي ثيح راذقتسا هيف ماعطلا ءانثأ عباصألا سحل : ةدئاف

 . همف رثا اهيلعو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- هديب لكأي نمل ةنس ماعطلا دعب عباصألا قعل .

  -۲ةمعنلا لاوز نم ةيامحو ةكرب ماعطلا نم ىقبت ام لكأ .

 ت 2

 دام اال
1 

 ١ هاور) . «ثآلثلا ُهَعباَصَأ َقعَل اًماَعَط لكأ اذ مسوي هلا ىَلَص يلا ناك :
 . (ىذمرتلاو « دواد وبأو « ملسم

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 * » ب

 نإ توقع اند لاق يِ يِئاَدصلا ديزي ن يلع نب نْيسحلا اَنئَدَح -۹

 يلع نع « يروا نايس نع « ةبعش انئدَح : لاق يِمرِضَحلا يني قاحسإ

 : مسو هلع هللا ىَلَص يبا لاق : لاق ةقيحج يبأ ْنَع « رمقألا نب
 . (ىنمرتلاو « دواد وبأو « دمحأو « ىراخبلا : هاور) . اكتم لكا الق انأ اأ

 . )٤١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . نيبناجلا دحأ ىلع ليملا : اًمكتم

 ١ ه ۰ (ةينسلا تاقارشإلا : ١3م)



 ماعطلا ىف ةئيهلا هذهف ئكتم وهو لكأي ال هنأ 5 لوسرلا ربخي : حرشلا

 هيتبكر ىلع اكروتم سلج لكأ اذإ هيي هنأ ءاملعلا ركذ دقو ةرورضل الإ ةهوركم

 . هيدي نيب اًبدأو هلل اعضاوت ىنميلا رهظ ىلع ىرسيلا همدق نطب عضيو

 ىلإ ماعطلا لصيف ىعيبطلا ماعطلا ىرجم عنمي هنأل ؛ رضم اكتم لكألا : ةدئاف

 . ةبوعصب ةدعملا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نيربكتملاب هبشتلا مدع ١-

 . هلاوحأ لك ىف كي هتفص ناك عضاوتلا - ١

* # ¥ 

 كد : لاف يدهم نب ِنَمحَرلا دبع انَدَح : لاق راش نب دمحم اتلدَح “6

 . وحن رَمقألا نب يلع نع « نايفس

#* « * 

 رو و

 ماشه نع « ناميلس نب ةدبع اًنكَدَح : لاق يناَدْمهلا قاحسإ نب نوراه ارح - ١

 : لاق أ غ كلام نر وسكل نا وع + ورع ن

 : هاور) .«ٌنُهَقَعْلَيَو ثآلثلا هعباصأب لكأي َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىلص هللا لوُسَر ناک »

 . (ىذمرتلاو «دواد وبأو « دمحأو « ملسم

 . )١77( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

١55 



 م1 ۶ يد ع و

 نأ ضم ََح : َلاَق ِنْيكد نب لضفلا اَنئَدَح : لاق ٍعيَم نب دمخأ اتد َدح ۲
 : لوقي ِكِلاَم َنْب َسْنَأ تْعِمَس : َلاَق ٍمْيَلَس

 .«عوُجْلا م عقم َوْهَو لكا ةثأرَف ركب َمْلسَو هيلع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر يتأ»
 . (ىذمرتلاو « دواد وبأو « ملسم : هاور)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . هءارو ام ىلع دنتسم : عقم

 5 هدسج دنسأف هفعض ىلإ ىدأ عوجلاو « اًعئاج وهب هللا لوسر ناك : حرشلا

 . هيلإ ءاج اًرمت لكأو « هءارو ام ىلع

 ةرورضلا باب نم هلعف وهب هنأل ؛ ةنس وأ ماعطلا بادآ نم دانتسالا سيل : ةدئاف

 . عوجلا ةدش نم اًفيعض ناك ثيح

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ءاليخ وأ ربك ريغ نم دانتسالا عم لكألا زاوج ١-

 . عوجلا اهنمو ةايحلا دئادش ىلع ربصلا ١-

 . ةكربو ةيذغتو ةيوقت رمتلا لكأ ٣“
¥ * * 
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 هللا لوُسَر ِزْبُح ةّفص ىف َءاَج ام ُباَب
 . ملَسَو هْيَلَع هللا ىلص

 رقعج نب دمحم اَنئَدَح : الا « راب نْب دّمَحَمَو ٠ ىلا نب دمحم اَنئَدَح دح - ۴۳

 « ديزي نب ٍنَمحَرلا َدْبَع ْتْعِمَ : َلاَق َقاَحْمِإ يبأ نع هب اقدح : لاق

 : ْتَلاَ اهن « ةَسْئاَع ْنَع « َديِزَي نْب دَوْسَألا نَع ثّدَحي

 ىّنح ِنْيعِباتُم ٍنْيَمْوَي ريعتتلا ربح نم َمُلَسَو هلع هللا ىَلَص دمَحُم لآ عبش امد
 . (ىذمرتلاو « ملسم : هاور) . (مْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ضب

 . )١9( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا : ضبق .  هك مهيلع قافنإلا ىلوتي نم : دمحم لآ

 « نيتنسب : : يقر.« نسبا خم دب ف ةشئاعب ج هلل لوسو عورتا حرشلا

 لب ةمعنم نكت مل هتايَح نأ ةنيدملا ىف نينس رشع ةدم و هلاح نع ىكحت ىهف
 نيموي عنبشيو ريعش نم ازبخ لكأي مل هنأ اهنمو باعصلاو دئادشلا لمحت

 هَ هنأ عم هريغو محللاب انلاب امف هدجي ملف زبخلا ىف ب هلاح اذه « نيعباتتم
 لاح ىلإ ريقفلا رظني نأ ةمكحلا نكلو ماعطلا ىهشأب هيتأيف هبر وعدي نأ*عيطتسي
 . ىلاعت هللا مسق امب اضرلاو ربصلا هنم سمتليف نيرخآلاو نيلوألا ديس

 . ريعشلا زبخ وي هللا لوسر ماعط رثكأ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 ١ - لاحلا قيض ىلع ربصلا .

 . هللا نم رابتخا ءالبلاو ايندلا ءالب نم عوجلا -۲

 . نيدلا موي ىلإ هتمأل ميلعت يي هتايح “۳

 ٤ - ةرسألا بر رقف ىلع دالوألاو ةجوزلا ربص .
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 انئَدَح : َلاَق ريكب يبأ نب ىَبْحَي اَنئَدَح : َلاَق يِروُدلا دّمَحُم نب سابع اَنلَدَح -

 . «ريعشلا ربح َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر تيب لهأ نَع ُلْضفَي ناك ام

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور)

 « ةمامأ وبأ ‹ ىلهابلا بهو نب نالجع نب ىدص : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ‹ صمح ضرأ ىف ىفوتف « ماشلا نكسو (نيفص) ىف ه#ظ يلع عم ناك « ىباحص
 ىفوت . اًئيدح )١5١( نيحيحصلا ىف هل « ماشلاب ةباحصلا نم تام نم رخآ وهو

 . نينامثو ىدحإ ةنس ةمامأ وبأ

 هللا لوسر ناك دقف قباسلا ثيدحلا دكؤي ام ليلجلا ىباحصلا انل ركذي : حرشلا -

 ةلصتملا ةريثكلا ىلايللا ماني نيرخآلاو نيلوألا نيلسرملا ديسو هللا قلخ بحأ زه

 . مهعبشي ام زبخلا نم هلهأو هب دجي الو اًمئاج
 لضفي 5 وهف « هباحصأ .نع هلهأو هعوج رتس ىف غلابي هَ ناك : ةدئاف

 . لاؤسلا ىلع رقفلاو عوجلا

 لهأو ءارقفلا ىتأي ثيح اًعيرس هماعطو هلام ذفني ناك هي هنأ درو : ةدئاف

 . مهدوجأو هللا قلخ مركأ وهف رقفلا شخي مل نَّم ءاطع هَ مهيطعيف ةفصلا

¥ * * 

 لاله ْنَع « دير نب تبان اَنكَدَح : لاق يِجمجلا ةيواعم نب هللا دبع اَنَدَح ١-

 : لاق سابع نب ِنَع « ةّمركِع نع « بايخ ن
 ال ُهّلْهأَو َوُهاًيِواَط َةَعباََُمْلا يللا تيب َمُلَسَو هَْلَع ُهَللا ىّلَص هللا لوُسَر ناك ,

 نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) .«ريعّشلا ربح مهربُخ ُرتْكَأ َناَكَو ءاشع ُنوُدِجَي

 . ((حيحص

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت



 : تادرفملا ىناعم

 . اليل لكؤي ام : ءاشع . لكأ نودب : اًيواط

* * * 
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 ديِجَملا ٍدْبَع نب هللا دبع اَنئَدَح : لاق ِنَمْحّرلا ِدْبَع نب هللا دبع اَنئَدَح - 7

 « مزاح وبأ اتئدح : لاق رايو نب لاب ْنْب نحر ُدْبَ اَدَح « يفتح

 : هَل ليق هنأ «ِدْعَس نب ٍلهَس نع
 لْهَس لاقف ىَراَوُحْلا ينعي  ؟ يقل َمْلَسَو هْيَلَع هللا یلص هللا لوُسَر لكا »

EOE aT 
 ؟ َمّلَسَو هْيَلع هللا ىَّلَص هللا لوُسَر دهع ىَلَع لخاتم ْمُكَل تناك لَه : هَل ليقف

 . ُلخاََم اَنَل تناك ام : لاَ

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . هنج م ر خفت هن انك : لاق

LTا  e 

 وهو « ةنس ةئام وحن شاع « ةنيدملا لهأ نم « مهريهاشم نم « ىباحص « ةدعاس

 هتافو . اًثيدح )١188( ثيدحلا بتك ىف هل « ةباحصلا نم ةنيدملاب تام نم رخآ

 . نيعستو ىدحإ ةنس ىف

 : تادرفملا ىناعم

 .ةرم دعب ةرم لوخنملا قيقدلا : ىراوحلا . لوخنملا قيقدلا : ىقنلا

 . لخنلا ةلآ : لخانم

0۰ 



 هيي لكأ له هماعط نع اولأسف « يي هلاح ةفرعمل قوش ىف نوملسملا : حرشلا

 نولأسي مث « ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا ىتح <« ال : ةباجإلا تناكف؟ هقيقد لخن ازبخ

 تناكف ؟ نيرجاهملاو راصنألا نمز ةفورعم قيقدلا ىقنت ىتلا لخنلا ةلآ تناك له

 ىف نوخفني ةلهس ةباجإلا تناكف؟ مكلاح ناك فيكف لاؤسلا ىتأي مث . ال ةباجإلا

 . نولكأيو زبخب . ءاملاب نجعيف قيقدلا ىقبيو شق نم هب ام ريطيف قيقدلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . شيعلا نم ليلقلاب مهؤاضرو ةباحصلا نمز ىف ةايحلا ةلوهس ١-

* «* «* 

 نع « يبأ ييئدح : لاق ٍماَشِه نب ذاَعم اح : لاق راب نب دمحم اَنئَدَح ¥
 و و

 ت

 : َلاَق ِكِلاَم نب س ْنَع « ةا نع « سنوي
 زي الو « ةَجّرُكس ىف الو ناوخ ىَلع َمَلسَو ِْيَلَع هللا لص هللا يبن لكا امد

 . «رفسلا هذه ىلع : لاق ؟ َنوُلُكْأَي اوئاک َمَالَعَف : ةداتقل تلق : لاق ققَرم ُهَل

 E N فل لق ل را د

 ۰ : (ىذمرتلاو ‹« ىراخبلا : هاور)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 عا نب ميلا

 . للخملاو ةطلسلاك مضاهلا ئشلا هيف لكؤي ريغص ءانإ : ةجركس

 . عناصلا هقق 00 ققرم

 . هيلع لكؤيل طسبيو شرفي ام : رفسلا

١6١ 



 ام لكأي ملو ماعطلا همامأو ىسرك ىلع اًسلاج هي هللا لوسر لكأي مل : حرشلا
 فيكف عبشيف هلكأي ام دجي مل هنأل « ةطلسلاو للخملا لثم ماعطلا ىهتشي هلعجي -

 سلج لكأ اذإ ناك امنإو « اذورفم اًققرم اًفيغر لكأي مل لب « ؟ ةيهشلا حتافب نيعتسي

 شرفملا ىوط لكأ اذإف (شرفم) هريغ وأ دلج نم ةرفس هل شرفو ضرألا ىلع
 | . عفرو

 مدع طرشب ىسرك ىلع سولجلاو اهريغو ةرفسلا ىلع ماعطلا زوجي : ةدئاف
 ل
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . انتايح ىف ةياغ سيلو ةليسو ماعطلا ١-
 . ربكلا مدع طرشب حابه ثيدحلا ىف دروو هِي هلكأي مل ام لک - ١

* ¥ ¥ 
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 نع « دلاجم نع « يبلهملا دابع نب دابع اَنَتَدَح : لاق ميم ن دمخ اتگدح دح ۸

 : لاق قورسُم نع« يبعشلا
 نأ ءاشأف ٍماَعَط نم ع ام : تاق ماقطب يل انف ١ « ةشئاغ ىلع تْلَعَد»

 للا َلوُسَر اَهِيلَع َقَراَق يتلا لاخلا ُرُكْذَأ : تاق ؟ مل تلق : لاق . تیک الإ يكنأ

 : اور) (مْوَي ىف نرم محو ربح نم حبش ام هللا « ايلا َمْلَسَو ِيَلَع هللا یلص

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 ۰ . كرت : قراف

 املك < 2 هللا لوسر ماعط لاح ركذتت لَه نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا : حرشلا
 وه امأ اهفويضلو اهل ماعطلا دجت نآلا ىهف « اهءاكب لاحلا ىعدتسيف ماعطلا تأر

 قورسم ءاج دقف « نيترم محل وأ زبخ نم عبشي مل لب « اًعئاج ىلايللا تاب دقف ةه
 تكبف ىضاملا تركذت مث فيضلل اًماعط اهمداخ نم تبلطف ةشئاع ةديسلا ىلإ 4#

 . 5# هماعط لاح نع اقورسم تربخأو
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 اهاساق ىت ةدشلا كلتل نزحلاو فسأتلا ف ةشئاع ةديسلا ءاكب ببس : ةدئاف
 هيلع تعا تناك ىذلا لهكألا ماقملا كلذ تاوف .ىلع رسحتلا وأ 25 هللا لوسر

 . 95 ىبنلا ةبحص ةكربب هب تيضرو
 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . بولطم ةعسلا تقو ىف ةدشلا تقو ركذت - ١

 . قيضلا دعب ىتأي جرفلا -"

 . ةنس هماعطإو فيضلا ماركإ ٣“

 م 3
 ت م

 يبأ نع  ةبعش الح : لاَق دوا وبأ اَنكدَح : لاَ نالي نب دومحم اح لح - ۹

 ديزي نب دوسألا نع « ثّدَحي « ديزي َّنْب ِنَمْحّرلا َدْبَع تعمم : لاق َقاَحْسِإ

 : تلاق « ةّشِئاَع ْنَع «

 ن هم يدش هموم د 6 e 2 5 e 4 9 8 3 مي م م 02

 يبل ينيك نيموي وخلا ربخ نب ملجو هلع هللا لص هللا لوصر شافو
 . (ىذمرتلاو ‹ ملسم : هاور) . «ضبق

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 « ٍرَمْعَم وبأ وِرْمَع نب هللا دبع اَنكَدَح : َلاَق ِنَمْحّرلا ٍدْبَع نب هللا دبع اَننَدَح لح “۰

 : لاق سْنأ نع « ةا نَع + ةبورع يبأ نب ٍديِع ْنَع « ِٹرآولا دع اَنئَدَح

 یخ اقر اب اربح ربح لَكأ الو ناوخ ىَلَع مّلَسَو هَّلَع هللا یلص هللا لوُسَر لک امد

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . ( تاع

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 . حرشلا قبس : حرشلا

o 



 هّللا لوُسَر مادإ ةّفص ىف َءاَج ام ُباَب - ع

 مّلسو هْيَلَع هللا ىَّلَص

 اتد الق« ِنَمحُرلا دبع ن لل دْبَعو « ٍركْسَع نب لهَس ن دمحم اح دح ٠١-

 نع ورع نب ماشه ْنَع « لآلب نُ ناَمْيَلس اتگدح : لاق َناَّسَح نُ ىَبْحَي

 نب هللا دبع َلاَق . للا ُماذإلا معن : لاق ّمّلَسَو يلع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر نأ

 .(ىذمرتلاو « ملسم : هاور) .«لخلا مدل وأ ٌماَدِإلا معن : هثيدَح ىف < ٍنَمْحّرلا دْبَع

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . (سومغلا) زبخلا عم لكؤي ام : مادإلا . ريخ « لضفأ : معن

 ئش ىف هلهأ رهني الو ماعط نم هيلإ مدقي ام لكأي هيي هللا لوسر ناك : حرشلا

 ئش نع لأسف طقف زبخب :85 هيلإ اوءاجف اًماعط هلهأ نم بلط دقو « هيلإ مدق

 اًبيبطت ماعطلا ريخ هنأب هفصوو ةي هحدمف لخلا الإ اودجي ملف زبخلا هب سمغي
 . هب ءاج نم رطاخل

 . ءاملا بارشلا لضفأو « محللا ماعطلا لضفأ : ةدئاف

 . مادإلا عم زبخلا لكأ اهظفحو ةحصلا بابسأ نم : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . لكألا ءانثأ ملكتلاو ماعطلا حدم زاوج ١-

 . دوقفملاب فلكتلا مدعو دوجوملاب اضرلا -
 . ديفمو ديج ماعط لخلا ۳

ot 



 2 م اي

 تْعِمَس : لاق ٍبْرَح نْب كاَمِس نع ء صّوخألا وبأ هح : لاق بق اَنكَدَحح -7 ا

 ْ ١ : لوق ريِشَ نب نامل

uَمَو َمُلَسَو هلع هللا ىَلَص ۾ کیت تیا  

 او م ءاوزإ“ «ُهَنْطَب الْمَي اَم ِلَقَدلا نم

 و كيلا: رار ةطيجرت
 لهأ نم « ةباحصلا ءالجأ نم « رعاش « بيطخ « ريمأ « هللا دبع وبأ « ىراصنألا

 «ةيواعم ىلإ نامثع صيمقب (نامثع ةجوز) ةلئان هتهجو « اًئيدح (1١؟5) هل « ةنيدملا

 دعب راصنألا ىف دلو دولوم لوأ وهو « ةيواعم عم «نيفص» دهشو « ماشلا لزنف
 . ه#ط نيتسو سمخ ةنس رخآ ىف طهار جرم ةعقو دعب يلخ نب دلاخ هلتق . ةرجهلا

 ش : تادرفملا ىناعم

 . سبايلا ئدرلا رمتلا : لقدلا

 نم ةعس ىف هيي هللا لوسر دعب سانلا 2# ريشبلا نب نامعنلا ىأر دقل : حرشلا

 مهركذف طارفإلا مدعو بارشلاو ماعطلا ىف داصتقالا ىلع مهثحي نأ دارأف شيعلا

 نم دجي ال نيرخآلاو نيلوألا ديس هسأر نيعب ىأر هنأ مهربخأف هَ هللا لوسر لاحب

 . سبايلا ئدرلا رمتلا نم ىتح عوجلا نم هيفكي ام ماعطلا

 خيبوتلاو راكنإلل (متسلأ) ىف ماهفتسالا : ةدئاف
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . بارشلاو ماعطلا ىف طارفإلا مدع ١-

 . ملسملا ىلع ملسملا قح ةحيصنلا -۲

 نع ماش نب ةَيواَعم اَنَدَح : لاق يِعاَرخلا هللا ٍدْبَع نب ةَدْبع اد 61 ١-

 هللا لوس لاق" لاَ هللا دبع نب ٍرباَج ْنَع « رائد نب براحم نع ۽ نايس

 : لسو ةيلع هللا ىلع ا

 هه ١



 4 0 2 ٠

 : (قذمرتلاو 2 ملسم : هاور) . «لخلا مدل وأ ماَدِإلا معن »

 . )١5( مقر.ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ْنَع « ةبالق يبأ نع « بويا نع , َناّيفس نع « ٌعيِكو اَنئَدَح : َلاَق دائ اَنئَدَح -4
 ْ : لاق يِمْرَجلا مَدْهَر

 SS ٠ لاف مقا نم لُجَر ىح ع جاج مخلب يتق :
 ينإَف نذا : ل هنا ال ذأ تفلح تل نيه لكأت اه : لاقف ؟ كل ام

 ‹ ىراخبلا : هاور) . «ٍجاَج ّمخَل لكا ل لوُسَر تیار
 . (ىذمرتلاو ‹ ملسمو

 نب راضح نب ميلس نب سيق نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىف ىباحصلا ةمجرت
 ةالولا ناعجشلا نم « ىباحص « ناطحق نم « رعشألا ىنب نم « ىسوم وبأ « برح
 دلو « نيفص برح دعب ةيواعمو يلع امهب يضر نيذللا نيمكحلا دحأو « نيحتاملا

 ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهو « ملسأف « مالسإلا روهظ دنع ةكم مدقو « نميلاب ديبز ىف
 )٠٠١( هل « اريصق « مسجلا فيفخ « ةوالتلا ىف اًنوص ةباحصلا نسحلأ ناكو «

 . نيعبرأو عبرأ ةئس تام اهبو « ةفوكلا ىلوو « اًئيدح
 : تادرفملا ىئاعم
 . ارذق : اًنتن . دعتبا ؛ ىحنتف

 . برتقا : ندا

 مدقف ليلجلا ىباحصلا ىرعشألا ىسوم ىبأ دنع نيعباتلا نم موق ءاج : حرشلا
 وبأ لأسف « ماعطلا نع عنتمي نيرضاحلا دحأب اذإف جاجد محل ناكو « ماعطلا مهل
 لكأت ةجاجد ىأر هنأ ةباجإلا ثناكف « ماعطلا نع هداعتبا ببس نع ىرعشألا ىسوم

 : لاق مث : « جاجدلا محل لكأي ويلي هللا لوسر ىأر هنأ ىسوم وبأ هربخأف ءرذق ئش نم

 RG را اوسخ كر
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 . عرسأ اذإ جد نم ذوخأم وهو ةجاجد هدرفم جاجدلا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ك هللا لوسر عبطل اًققاوم مهعبط نوكي نأ ىلع ةباحصلا صرح ١-
 . ةلكأ مدع ببس نع لاؤسلا فيضلاب مامتهالا روص نم ١-

 . و هللا لوسر نع ةنس فيضلا ماركإ ٣“
 ¥ ب «٠

 ٍدْبَع نب ميهاربإ اَنئَدَح : لاق ُيِداَدْعَبلا ٍجرعألا لّهَس نب لضفلا اتتدح -
 ر هام 00 ل كالو هام ا ٠ 3 سه م

 دج نع « هيبأ نع « ةنيفس نب رمع نب ميهاربإ نع « يدهم نب نمحرلا
 : لاق

 ةلالد ثيدحلا ىفو . ىَراَبُح ْمْحْل َمِلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىلص هللا لوُسَر َعَم تلكأ»

 .((بيرغ ثيدح : لاقو) ىذمرتلا : هاور).«تابيطلا نم هنأو جاجدلا لكأ لح ىلع

 ‹ نمحرلا دبع وبأ « و هللا لوسر ىلوم ةديفس : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ‹ شاع ام وک هللا لوسر ةمدخ هيلع تطرشو « هتقتعأف « كف ةملس مأل اًدبع ناك

 ‹ نارهم : همساو ‹ هل بقل ةديفسو « اًئيدح رشع ةعبرأ «يقب دنسم» ىف هل يور

 : 6# يبنلا هل لاقف ‹ قافرلا عاتم ةرم لمح هنإ : ليق ‹ سيق : ليقو « نامور : ليقو

 . نيعبس ةنس دعب ىفوت . كلذ همزلف «ةئيفس الإ تنأ ام »

 : تادرفملا ىناعم

 . جاجدلاو طبلا محل نيب همحل « نوللا ىدامر « قنعلا ليوط رئاط :ىرابح محل

 . ةي هلعفل محللا اذه لكأ زاوج ىلع ليلد هيف ثيدحلا : حرشلا

 ¥ د *

 هال ١



 ہرا م

 نع « بويا نع ميهار نب ليِعاَمْسإ اْئَدَح : لاق رجح نُ يلع اَنئَدَح -

 : َلاَق يِمْرَجلا مده نع« يمينا مساقلا

 ٍجاَجَو محل هماَعَط ىف َمَدَقَو ُهَماَعَط مدقق : لاق ّيِرَعشألا ىَسوُم يبأ دنع انك

 ىَسوُم وُب هل لاقف ندب ملف : لاق لَم هلاک رَمخأ هللا ميت ينب نم لُجَر مَْقْلا ىفو
 هيأ يّنِإ : لافف « هلم ةنم لك َمْلَسَو هْيَلَع هللا یلص هللا لوُسَر ت تير ذَق ياف  نذا :

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . «ادَأ ُهَمَعْطَأ ال نأ ْتْفَلَحَف ُهئرََف ايش لكا

 )٠١٤(. مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا دراولا ىباحصلا ةمجرت

 ت e و
 :الاق « مْيَعَن وبأو « يِرِييْلا محا وبأ اد ا ََح : لاق َنآلْيَ نْب دومحم اَنكَدَح ۷ ١- 5

 1 لاقي ٍمانتلا لْهَأ نم ,ٍلَجَر نع « ىَسيِع ِنْب هلا دبع ْنَع « نايفس اَنئَدَح
 ا لا ىلهشللا لو لا لاق ٍديِسُأ يِبأ نع « ُءاطع ر ار

 : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . «ةكَرابُم ةرَجّش رم ُهّنِإَف ؛ هب اوئهداَو َتْيَّرلا اولك»
 د و دا 0

 فوغ نبا «نذنلا) -ورمغ نب ةعيبر نب كلام + وه : ثيدنحلا وار ةمجرت
 « حتفلا موي ةدعاس ىنب ةيار هعم تناك « ىباحص « ديسأ وبأ « ىدعاسلا ىجرزخلا

 نييردبلا رخآ هنإ : ليقو « هتافو خيرات ىف اوفلتخاو « هرصب فكو « ثيداحأ ىورو

 . نيتس ةنس تام . هرمع رخاوأ ىف هرصب بهذ دقو « اًئيدح (۲۸) هل « اًنوم

 : تادرفملا ىناعم

 . نوتيزلا ةرجش : ةكرابم ةرجش

 ةرجش ىف ىلاعت هللا هلعج ىذلا ريخلا ىلإ هتمأ دشري وي هللا لوسر : حرشلا

 رصعيف نوتيزلا جرخت ىهف « ةسدقملا ضرألا ىف تبنت ىتلا ةكرابملا نوتيزلا

 سومغ اًضيأ تيزلاو ‹ حرسيو للمجيو نيزيف رعشلا هب نهدن تيزلا جرخيف

 . ةروص ىأ ىلع ةكرب وهف « ديجو ديفم ماعطو
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 . اهعفانم ةرثك نوتيزلا ةرجش ىف ةكربلا ببس : ةدئاف

 . نوتيزلا ةرجش ضرألا ىف نافوطلا دعب تتبن ةرجش لوأ : ةدئاف

 . وم هيده اذكه « زبخلا عم :لكؤي تيزلا : ةدئاف

 ا : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نوتيزلا تيز دئاوف ىلإ هيبنتلا ١-

 انديس مهنم اًيبن نوعبس ةكربلاب اهل اعد دقو ةكرابم اهنأب نوتيزلا ةرجش فصو “۲

© 

 نع « ٌرَمْعم اَنئَدَح : لاق قاّزرلا دبع انَْدَح : وم ا

 قلع هللا لوصر لاق : َلاَق ٍباَّطَخْلا ن َرَمَع ْنَع « هيبأ ْنَع « ملأ نب دي

 : َمَلَسو هيلع هللا

 .«ةكراَبُم ةَرَجَش نم هَ ؛ هب اوه َتْيَرلا اوُلُك»

 دا امّبرَف ِثيِدَحْلا انّه ىف برّطْضَي َناَك قاّزرلا دع و : یسیِع وبأ لاق

 . ((نسح) ىذمرتلاو « هجام نبا : هاور) . هلسرا

 وبأ ؛« ىودعلا ىيشرقلا ليفن نب باطخلا نب رمع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 « ليلجلا ىباحصلا « نينمؤملا ريمأب بقل نم لوأو « نيدشارلا ءافلخلا يناث « صفح
 نم ةيلهاجلا ىف ناك « لثملا هلدعب برضي « تاحوتفلا بحاص « مزاحلا عاجشلا

 ‹ هراذنإ اودارأ نم رذنيو مهنع رفاني « مهيف ةرافسلا هلو « مهفارشأو شيرق لاطبأ

 ملسأ « امهدحأب مالسإلا زعي نأ هبر وعدي يي يبنلا ناك نيذللا نيرمعلا دحأ وهو

 « زاجحلاو ماشلا نيب ةراجت هل تناكو < عئاقولا دهشو « نينس سمخب ةرجهلا لبق

 ماشلا حتف مت همايأ ىفو « هنم دهعب (ه7١) ةنس ركب يبأ ةافو موي ةفالخلاب عيوبو

 برعلل عضو نم لوأ وهو « ةريزجلاو رصمو نئادملاو سدقلا تحتتفاو : قارعلاو

 ءانبب رمأو « نيملسملا لام تيب ذختاو « عئاقولاب نوخرؤي اوناكو ؛ يرجهلا خيرأتلا

١8 



 ةقيرطلا ىلع اهلعج « مالسإلا ىف نيواودلا نوَ نم لوأو « ةفوكلاو ةرصبلا
 همتاخ شقن ناكو « مهيلع تابترملا عيزوتو تايطعألا باحصأ ءاصحإل ؛ ةيسرافلا

 اولاق « صفح يبأب هانكو « قورافلاب كي يبنلا هبقل «رمع اي اًظعاو توملاب ىفك» :

 عزنأ « ةيحللا ثك « سائلا ىلع اًفرشم ًالاوط ء نوللا يجاع ضيبأ ناك : هتفص ىف

 ةؤولؤل وبأ هلتق « متكلاو ءانحلاب هتيحل غبصي (ةهبجلا يبناج نم رعشلا رسحنم)

 ةالص ىف وهو هترصاخ ىف رجنخب « ةليغ (ةبعش نب ةريغملا مالغ) ىسرافلا زوريف
 . (ه۲۳) ةنس ةجحلا ىذ رخآ اًديهش ىفوت . لايل ثالث ةنعطلا دعب شاعو « حبصلا

 ی

a -1 0۹ 

 دش نع یف رکا آو وَ مل

* * «* 

aT e 10۰ 

 تجف هل يع ا ا نحب لسا كمال ا
 . ((حيحص) هريغو « ىذمرتلا : ر حُب ئا ْمَلَعَأ امل هيدي هْيَدَي ني رو هاف ُهْعَبتتَأ

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . عرقلا : ءابدلا

 هل 2 هتبحم ببسو « خبطي ناكو عرقلا بحي 7 هللا لوسر ناك : حرشلا

 ضعب هعم لكأو هي لوسرلا لكأف « ةلدتعملا ةبوطرلاو لقعلا ةدايز نم هيف ام
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 اهطقتلي ذخأ هدي نم تتلفأ اذإو عرقلا عطق طقتليو هدي دمي هو ناكف ء ةباحصلا

 دمي نأب نوضار مهو هي هيلإ عرقلا عطق برقي هعم لكأي ْنَم ناكف « ىرخأ ةرم
 . هيلي ام ريغل وْ هدي

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 .كلذ نع نيضار اوماد ام هيلي ام ريغ نم لكأيو ةعامج عم ناسنإلا لكأ زاوج ١-

 . ضعبلا مهضعب نيلكآلا نم ماعطلا لوانت زاوج -

 . عبشو ريخو ةكرب ةعامج لكألا -

#* # # 

 ام : ْتْلُقَف ْمْطَعُي ءا ةدنع َتِنَََف مّلَسَو ِهَْلَع هللا ىَّلص يبا ىَلَع تلَخَد»
 1 00 اَماَقَط هب ركل : لاق كده

 ٌلَجَر وهو « قراَط 5 نبا : لاَقيَو قراَط نب رپاج وه ٌرِباَجَو : یسیِع وبأ لاق
 ٌثيِدَحلا 0 الإ هل فرع لَو مسو هلع هلا ىَلص هللا لوسر باحصأ نم

as((حيحص) ىذمرتلاو « هجام نبا : هاور) . ٌدنعَس :  . 

 « ىباحص هوبأو « ىباحص « رباج نب ميكح : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 . (ه ۸۲) ةنس ىفوت

 : تادرفملا یناعم

 . ًاريثك ماعطلا هب لعجن ىأ : ماعطلا هب رثكن

 ةريثك اًعطق عطقي عرقلا هدنع ىأرف هي هللا لوسر ىلع ىباحصلا لخد : حرشلا

 ةكربلا معتف اًريثك ماعطلا نوكي“ ئتح ةباجإلا تناكف عيطقتلا اذه ببس نع لأسف

 . نيلكآلا ةرثكب ريخلا ديزيو

 ١ ۰ (ةينسلا تاقارشإلا : ١٠م)



 ىف ذاصتقالا مئالي لب ايندلا ىف دهزلا عنمي ال خبطلا رمأب ءانتعالا :

 . ةشيعملا

 . 6 ربخأ امك ماعطلا طسو ىف ةكربلا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هتيب ةمدخو هلهأ لمع ىف دعاسي كي ىبنلا ناك - ١

 . ليلقلاب اضرلاو ةعانقلا ىلإ ىدؤي ةشيعملا ىف داصتقالا -

* * * 

 نب هللا ٍدْبَع ن َقاَحْمِإ نع« سا نب كلام نع « ٍديِعَم نِ ةي اتد لح -۲

 نر كلا رب ا فا ل

 : لأ لاق  هَعَص ٍماعطل مَلَسَو هلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر اعد اًطاّيع نإ
 هللا لور ىلإ بر قف ماعلا كلذ ىلإ مُلَسَو هيَ هللا ىّلص هللا لوُسَر َعَم تهد

 تیار : سل لاق « ذيدقو ءا هيف افرَمَو « ريعش نم اربح َمُلَسو هيلع هللا یلص

 نم َءاّيدلا بحأ لأ ْمّلَف ةَعصَقْلا يلارَح ادا ع ْمُلَسَو هيلع ُهَللا ىَّلَص يبل

 . (ىذمرتلاو ىراخبلا : هاور) . « ذئمْوَي

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ماعطلا لمحي ريبك ءانإ : ةعصقلا . ففجم حلمم محل : ديدق

 ‹ ماعطلا ىلع هي هللا لوسر همسا فرعي مل ةباحصلا نم لجر اعد : حرشلا

 قرملاب عرقلا خبطو « ةريبك ةعصق ىف هعضوو « عرقلا نم ي هبحي ام هل دعأو

 ‹ همداخ كلام نب سنأ هعم ذخأو ةَ هللا لوسر ةوعدلا باجأف « حلمملا محللاو

 كلذ امو ءانإلا ىف عرقلا عطق عبتتيو زبخلاب عرقلا عطق طقتلي ويب هللا لوسر ذخأف

 كلذب ىدتقاف « © كلام نب سنأ كلذ ىأرف « عرقلا معطل يب هبح ةدشل الإ

 . كي هللا لوسرب ءادتقا هلكأيو عرقلا بحي راصو
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 . 2 هللا لوسر هبحي ناك ام بح ناميإلا تامالع نم : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ماعطلا ىلإ اعد نم ةباجإ زاوج ١-
 . هنود وه نم ةوعد باجأ نأب 86 ديدشلا هعضاوت - ١

 . ديسلا لكأي امم هماعطإو مداخلا باحطصا ٣-
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 « يع نب دومحَمو « بيش نب ةَمَلسَو « يِقروُلا ميهار نْب دمْحأاَئَدَح 57 1١-

 : اولاق

 « ىراخبلا : هاور) . (لَسَعْلاَو ءاولخلا بحي َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص يلا ناكو

 . (ىذمرتلاو ء« دمحأو

 مص
 م

 : تاق َشئاَع ْنَع «هببأ نع « ةورع نب ماه نع «ةَماسأ بأ اتد

 . (15) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ةوالح هيف ام لك : ءاولحلا

 اذهو « ولحلا ئشلا بحي تي هللا لوسر نأ كف ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 ‹ نبللاب نوجعملا رمتلا بحي يي ناكو « ةعنصلا هتلخد ولح ئش لك ىف ماع

 ليمو ىهشتلل ويكي هبح نكي ملو « معطلا ةدوجو عفانم نم هيف امل لسعلا كلذكو
 هل تمدق اذإ لب اهلكأ ةرثكل سيل اهل هبح فرع دقو اهنسحتسي ناك لب ٠ سفنلا

 . لي هباجعإو هبح رهظ

 نب نامثع مالسإلا ىف جضن ىتح رادلا ىلع لسعلاو قيقدلا طاخ نم لوأ ؛ ةدئاف

 . هباطتساف دي هللا لوسر ىلإ هلسرأو 85 نافع

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ىلاعت هللا قزر نم ىهف « دهزلا ىفاني ال ةسيفنلا ةيعطألا بح .
* * # 
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 : لاق دمحم نب جاجحلا اَنْتَدَح : لاق ينارفعُرلا دمحم نب نسحلا اَنئَدَح -4
FF EF ا و 

 ٤ ت سمس اص سس عار

 نأ هربخأ « راسي نب ًءاَطَع نأ .فسوي نب دمحم ينربخأ : جرج نبا لاَ

 ا

 ما ّمُك « ةنم لكَ اوم اج مّلَسَو هلع هللا یلص هللا لوُسَر یل تبق الآ
 . !!حيحص) ىنمرتلاو « ىئاسنلاو « دمحأ : هاور) . (ًاضوق اًمَو ةالّسصلا ىلإ

 . (54) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : تيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ةاشلا محل نم ةريبك ةعطق : اًبنج

 هلكأف راشلا ىلع اًيوشم اًمحل هي يبنلا جوز ةملس مأ ةديسلا تمدق : حرشلا
 ضقني ال رانلا هتسم امم لكألا نأ ىأ « ًاضوتي ملو ةالصلا ىلإ ماق لكألا دعبو « هي

 . هليلد انهو ءوضولا

 . قلخلا نسحيو نوللا ىفصيو عمسلا ىف ديزي محللا ماعط : ةدئاف

 . رانلا ىلع خبط اًئيش ناسنإلا لكأ اذإ بحتسم ءوضولا : ةدئاق

 . ةيعفاشلا دنع أضوتي نأ هل ةنس لبإلا محل لكأ نم : ةدئاق

 :تويكحلا# نم دقت فة

 . اهماعط ديس لكأ هنأ الإ ايندلا ىف هدهز عم ب لوسرلا ١-

 . محللا لكأ ءوضولا ضقاون نم سيل -”
HK ¥ * 

 نب هللا ِدْبَع نع « دايز نْب َناَمْيَلس ْنَع « ةعيهَل نبا اَنْنَدَح : َلاَق ةف اَنكَدَح - 57ه

 ١ 0 : لاق ثراحلا

 نبا : هاور) . ءدجْسَمْلا ىق ًءاَوش َمُلَسَو ِهَْلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر عم الكا ١

 . (ىذمرتلاو « هجام
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 < ىشرقلا ىمشاهلا لفون ني ثراحلا ني هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 اعرو ناكو « ةيواعم تخأ دنه همأ « ةنيدملا لهأ نم ء شيرق فارشأ نم « لاو

 جرخ ثعشألا نيا ةنتف تماق املو « ةرصبلا ىلع ريبزلا نبا هالو « حالصلا رهاظ

 . نينامثو عبرأ ةنس نامعب ىفوتف « جاجحلا نم اًيراه نامع ىلإ
 : تادرفغملا یتناعم

 . راتلا ىلع ىوشملا محللا : ءاوش

 ماعطلا مهكراشي مهنيب هنأ ساتلل هبحو هعضاوت نم ناك كب لوسرلا : حرشلا

 عم هي لكأف ىوشملا محللا ايندلا لهأ ماعط بحأ وه ماعطب ءاج دقف « بارشلاو
 . هفاكتعا ءانثأ كلذ ناك : ليقو ء دجسملا ىف هباحصأ

 . تافلخملا كرت وأ ريذقتلا مدع طرشب دجسملا ىف ىلكألا زوجي : ةدئاف

 مل ىلكأ اذإ هنأ الإ ريثك هدنع ماعطلا نأ وي هللا لوسر ىلإ لجر ىكتشا : ةدئاف

 طسو ىف ماعطلا ةكرب نإف ةعامج عم لك لب اًدوفنم لكأت ال : كي هل لاقف + عبشي

 . قيطلا وأ ةعصقلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ىدارف وأ ةعامج دجسملا ىف زئاج لكألا ١-

 . ةبجاو ماعطلا تافلخم نم دجسملا ةفاظن ىلع ةظفاحملا - ۲

 . مهعم هعضاوتو سانلل ب لوسرلا بح -
2 « 

 مرا ع 2

 يبأ نع + رع اَنئَدَح : لاق ميكو اًنئَدَح : لاق ٌنالْيَغ نب دومحم اَنكَْدَح -15

 ةّبعش نب ةريِغملا نع « هللا ِدْيَع نب ةريِغمْلا نَع  ِداَدَش نب عِماَج ةَرْخَّص
 : لإ

e AT ل ل 
 0 اب هذي لل ءاَجَف : َلاَق نم اهب يل ٌرَحَف « هي َلَعَجَف ٌةَرفشلا ذَا
 ُهَل َلاَقَف < ىَفَو دق هب راش ناکو : لاق . ؟ ادي اتبوت هل ام : لاقف ةرفّشلا

 E هاقر) . «كاوس ىَلَع هّصْق و أ كاوس ىلَع كل

ft 



 . )7١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . عطقي : زحي . ميظعلا ضيرعلا نيكسلا : ةرفشلا

 . هدح نع داز : ىفو . بجعت بولسأ : هادي تبرت

 «بلط دبع نب ريبزلا تنب ةعبض» تيب ىف اًفيض ةي لوسرلا ناك : حرشلا

 عطقيل نيكسلا هيك ذخأو ‹ محل نم ماعطلا امهل مدقو « ةبعش نب ةريغملا هعمو
 نذؤم لالب ءاج لكألا ءانثأو « ةباحصلا نم هعم ناك نم معطيو لكأيو محللا

 لعف امم اًبجعتم نيكسلا وهي كرتف « ةالصلا ةماقإ دعوم برقب هربخي وب لوسرلا
 رظن مث « هماعط نم و هللا لوسر غرفي ىنح راظتنالا لالبل نكمي ناكف « هد لالب

 « ةفشلا لوأ نع داز ام صقي نأ 5 هرمأف دازو لاط دق هبراش دجوف لالب ىلإ ق

 داوا ةراش رش ق قولا فاح ىلع ارس حضي ناب ةقيزطلا هملخ لب

 .هيلع قفتم (ءاشعلا اوءدباف ءاّمشَعلا رضح دقو ةالصلا تميقأ اذإ) هب لاق : ةدئاف

 . ةنس هرطاخ رسك مدعو هعم لكألاو فيضلاب بيحرتلا : ةدئاف
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 تف يراتكلا نع داؤ اه ضف -1

 . هيلع ةناعإلاو فورعملاب رمألا ىلع ثحلا -؟

 . ةميظعلا هقالخأ مركو 5 هيده نم نيلكآلا ةمدخ ٣-

# # ¥ 

2 
 َناّيَح يبأ نع « لْيِضف نب دمحم انئَدَح : لاق ىلعألا ِدْبَع نب لصاو اَنكَدَح -۷ ےس ےس
 ٠ لا هريره نبأ نع غرز يآ نع لا

 شهم جغل تاكو عال هبل عرف مخ َمُلَسَو هلع هللا ىَلَص يلا ينأ»
 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . «اهنم

٦ 



 . (١؟) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . نانسألا عيمجب عارذلا لوانت : شهنف . ديلا : عارذ

 مظعأو اجضن عرسأ اهنأل ؛ عارذلا محللا نم هبجعي هب هللا لوسر ناك : حرشلا

 اًبح هي هيلإ عارذلا ةباحصلا مدقف « اهقاذم ةوالحلو « ىذألا عضاوم نع دعبأو « اتيل

 عارذلا نم شهنيو « هنانسأب اهلكأيو اهكسمي ويب هللا لوسرب اذإف « هتداعسل اًبلطو هيف

 . ةياغ سيلو ةليسو ماعطلاف « هرشب هلكأي ملو

 . نانسألاب شهني ريغصلا محللاو نيكسلاب عطقت ريبكلا محللا : ةدئاف

 . ىنميلا عارذلا ةاشلا نم هبجعي هي هللا لوسر ناك : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ماعطلا ىف راثيإلا زاوج -

 ١ - هرشب لكألا مدع .

 م

 « دمحم نبا يعي ريهز نع « واد وبأ اَنَدَح : لاق راب نب دمحم اَنَدَح لح - ۸

 : لاق و وعم نبا نع « ضاع ِنْب ٍدْعَس نع « َقاَحْسإ يا ِنَع
 َناَكَو « عاَرذلا ىف ٌّمُسَو : لاق غارذلا هيف َمَسَو هيلع هللا ىلتم يبا ناك

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « دواد وبأ : هاور) . (ُةوُمَسم َدوَُيْلا نأ ىر

 ‹ ىلذهلا بيبح نب لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 هللا لوسر نم اًبرقو « ًالقعو ًالضف « ةباحصلارباكأ نم « ىباحص « نمحرلا دبع وبأ

 نآرقلا ةءارقب رهج نم لوأو « مالسإلا ىلإ نيقباسلا نمو « ةكم لهأ نم وهو < ةَ
 هبقانمو « لفنلا ىلع كومريلا موي ناكو « نيترجهلا رجاهو « اردب دهش « ةكمب

 هقيفرو « هرس بحاصو « نيمألا هللا لوسر مداخ ناكو « اريثك اًملع ىور « ةريزغ

11۷ 



 ةافو دعب ىلوو « هعم يشميو تقو لك هيلع لخدي « هتاوزغو هلاحرتو هلح ىف

 وحن نع اهب ىفوتف « نامثع ةفالخ ىف ةنيدملا مدق مث « ةفوكلا لام تيب وَ يبنلا

 نم راثكإلا بحي ناكو « هنوزاوي سولجلا داكي « اًدج ًاريصق ناكو « اًماع نيتس

 ی ی رعاه ر داري فرع هير وم جرش انإلا يطل

 . نيثالثو نيتنثا ةنس ىفوت . اًثيدح )۸٤۸(

 ام بحأ نع مكشم نب مالس ةجوز ةيدوهيلا ثراحلا تنب بنيز تلأس : حرشلا

 اوراشأف ربيخ دوهي تراشتساف « عارذلا اهوباجأف 85 هللا لوسرل ةاشلا محل ىف

 عارذ هي هللا لوسر ىلإ تدهأف « هتعاس ىف لتقي امس اوراتخاو « مسلا عضوب اهيلع

 ىهنف « ةمومسم اهنأ ملكتت عارذلاب اذإف « هباحصأو وه اهنم لكأف ةمومسم زنع

 دقو هب هومس دوهيلا نأ هذ دوعسم نب هللا دبع ىري ناكو « لكألا نع هباحصأ

 . تامف 86 هللا لوسر عم ءاربلا نب رشب لكأ

 ؟ مسلا تعضو اذامل اهلأسف ةيدوهيلا ةأرملا ىلإ هيو هللا لوسر لسرأ : ةدئاف

 ؛ اهنع افعف كنم انحرتسا كلذك نكت مل نإو وجنت فوسف اًيبن تنك نإ : تباجأف

 . اهولتقف اهنم هلهأ صتقا ءاربلا نب رشب تام امدنع نكل « هسفنل مقتني ال هي هنأل

 كوبت ىف (۷٠:ةدئالا) « ساتلآ َنِم كلُمِصَعَي ُهَللآَو :  ىلاعت هلوق لزن : ةدئاف

 لبق ىأ (ه ۷) ماع زنعلا عارذ ىف وَ هل مسلا عضو ربيخ ةوزغ ىفو « (ه )٩ ماع

 . ةيآلا لوزن

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

00 * 3 
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Aدَح : لاق ميار نب ملم اَئَدَح : لاق راي نب دمحم اَئَدَح  

 : لاق دبع يِبأ نع « ِبَشْوَح نب رهش نع « داق نع « ديزي
 هواتف عادلا هبجْعُي ناك ْدَقَو اًرذق َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص يبل تخبط

 لوُسَر اي : تقف عاَرذلا ينلوا : لاق مث ُهُقَواَنَق « َعاَرَذلا ينلوات : لاق مل حارذلا

 اَم عاَرذلا ينتلواتل تكس ْوَل هديب يسفئ يذْلاَو : لاقف عاّرذ نم ةاّشلل كو « هللا

 . (ىذمرتلا : هاور) . (َتوَعَد

 . 86 هللا لوسر ىلوم ىلع نب هللا ديبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ا : تادرفملا ىناعم

 . هتدارإو هتردقو هتوقب ىدسجو ىحور ىذلاو ىأ مسق : هديب ىسفن ىذلاو

 لأسف « خّبطيل ءانإلا ىف همداخ اهعضوف وي هللا لوسر ىلإ ةاش تيدهأ : حرشلا
 هاطعأف عارذلا هلواني نأ ةَ هرمأف « ةاش مداخلا باجأف ؟ ءانإلا ىف اذام يب لوسرلا

 لاقف عارذلا هيطعي نأ ةثلاث هرمأ مث هاطعأن ىرخألا عارذلا هيطعي نأ ةيناث هرمأ مث

 نأ ريغ نم ىناطعأو ينلوان ول هللاو : ڙي كلَ لاقف « نيعارذلا كتيطعأ همداخ ديبع وبأ

 هلوسرل ىلاعت هللا نم ةزجعم هذهو « هنم تبلط املك اًعارذ ءانإلا ىف دجول ملكتي

 . اهعطق مداخلا مالك نكل يي

 . ىلاعت هللا دنع نم لوسر دي ىلع رهظي ةداعلل قراخ رمأ ةزجعملا : ةدئاف

 . 5 هبلط نم بجعتلل (عارذ نم ةاشلل مكو) هلوق ىف ماهفتسالا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ريخ لك اهيف يب لوسرلا ةعاط ١-

 . ةيدهلا لوبق زاوج - ؟

 . ناميألا ميظعتو مسقلا زاوج ۳
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 م صا ی

 يلف نع « داع نب ىَبْحَي اد : لاق يِنارَفعلا دمحم نب نَسَحلا اتد “۰

 EEE هَل لاَقيٍدابَع يي نم «ُلُجَر يِئَدَح : لاَ َناَمْيَلس نب
 : ْتَلاَق « ةشئاَع نع « ريزا نب هللا ِدْبَع نع « داّبَع نب ىَبحَي

 ناك کلر لو هيلع احنا نرش ىلإ تلا ا عاردلا تاک او

 ىنمرتلا : هور) . «اًجض اَهنَجعَأ األ اهبل َلَجَْي ناك « اغ الإ محّللا جي ال
 . ((بيرغ ثيدح : لاقو)

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . (ةرم دعب ةرم) تقو نود اّنقو : اًبغ

 تدارأ اهلعلو « عارذلا محلل ويي يبنلا بح كَظ ةشئاع ةديسلا ىفنت : حرشلا

 ببس لب ايندلا ماعط تاوهش نم ئش ىلإ ليم هل نوكي نأ عي هللا لوسر ماقم هيزنت
 هنأ ةحيحصلا ثيداحألا تلد نكل « هقاذم ةوالحو عارذلا محل جضن ةعرس ةبحملا

 . ةقلخلا لامك نم اذهو « ةاشلا عارذ محل اًيعيبط اًبح بحم ب

 لوبلا لحم) ةاشلا ىف ىذألا لحم نع اهدعبل ةبقرلا محل بحي هيي ناك : ةدئاف

 . (طئاغلاو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . تقو نود اتقو الإ محللا وَ هماعط نكي مل ١-

 . دئاوف نم اهيف امل عارذلا كي هللا لوسر بحي -؟

 . لي هتايح نس تمهف امب تربخأ ةشئاع ةديسلا -۳

* *« * 

 2ے 3
 تے م

 E ارح : دح -١ا/١

E, 

 017 مسو هيلع هللا ىلَص هللا د

 . (ىذمرتلاو « هجام نبا : هاور) . «رْهظلا ْمْحَل مخّللا بْيْطَأ نإو
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 . (17) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ش : تادرفملا ىناعم

 . معطأو ذلأ : بيطأ

 ذلأ هدجوف ماظعلا ىلإ بيرقلا وهو رهظلا محل لكأ هنأ 39 ربخي : حرشلا

 نم نسحأ رهظلا محل نأ ىنعي ال اذهو « نايحألا ضعب ىف ي هلكأ دقو « معطأو

 . هي هدنع ةعيبطو ةزيرغ عارذلا بح لب « عارذلا محل

 . ةاشلا نم ىذألا لحم نع هدعب رهظلا محلل كي هللا لوسر بح ببس : ةدئاف

* * *« 

 نِ هللا دبع نع «وِباّبحلا ن دَر اَنَدَح : لاق عبكو نب نايفس اَنئدَح لح -١ا/"؟

 هلسو يلع هللا ىل يتاذأ» ةَشْئاَع نع « ةكيلم يبأ نبا نَع « « ِلمرَملا

 : لاق
 ا 20
 . (ىذمرتلاو « ملسم : هاور) . «لخلا ماذإلا معن »

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

* * * 

 تبان ْنَع « شاّيَع نْب ركب وبأ ات ُدَح : َلاَق ِءالَعلا نب دمحم بيرك وبأ اندح ما

 : تاق « ىنا أ نع « يِبْعشلا نع يامل ةرْمَح يبأ
 الإ آلا: تقف ؟ ءيش كدنعأ : َلاَقف َمْلَسَو هلع هللا ىَلَص يلا يلع لَخ»

 ىذمرتلا : هاور) . «لخ هيف مذأ نم تيب رفق ام « يتاه : لاقف « لح سبا ربح

 . ((بيرغ نسح : لاقو)

 . (۲۸) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ٠ : تادرفملا ىناعم

 . الخ ام : رفقأ ام قا ا نات
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 ىبأ تني ئناه مأ همع تنب دنع (ه۸) ةكم حتف موي 25 هللا لوسر لزن : حرشلا

 ا ل E ل

 اهنع عفري نأ كي هللا لوسر دارأف ء سباي زبخو لخلا الإ ىدنع سيل : تلاقو

 وهو ةكرب وهف لخلا سومغ نم تيب الخ ام : هلوقب اهرطاخ بيطيو جرحلا

 . 8 هلبق ءايبنألا سومغ
 . دوقفملاب فلكتن الو دوجوملاب لخبن ال موق نحن : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ماعط ىأ راقتحا وأ ليلقتلا مدع - ؟

* * * 

 طي نع 0
 : ل مسو هيلع هللا ىَلَص

 ىنمرتلا : هاور) . «ماَعّطلا رئاس ىلع ديرثلا لفك ءاَسّنلا ىَلَع َةَشئاَع لضف
 . ((حيحص نسح : لاقو)

 . )٠١٤١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . عيمج : رئاس . بلاغلا ىف محل هعم نوكي دقو « زبخلا ةتف : ديرثلا

 نم هيف امل ةه هبحي ماعط وهو « محل. قرمو زبخ نع ةرابع ديرثلا : حرشلا

Ssم ا ا ا  

eTا لا را و  

 SE OS ا لو
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 : درو دقف . ةشئاع مث ةجيدخ مث ةمطاف مث ءاسنلا لضفأ ميرم ةديسلا : ةدئاف

 . ىئاسنلا هاور (نارمع تنب ميرم الإ ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف)

 مهاردلا نم فالآلا تقفنأ « ةقدصتم ةداوج تناك كف ةشئاع ةديسلا : ةدئاف

 . اهماعطل اًئيش رخدت نأ نود

 اذإف ٠ أطخ اذه ء لاوش رهش ىف جاوزلا نم مءاشتت برعلا تناك : ةدئاف

 . لاوش رهش ىف نهجوزتو تاميتيلاو تانبلا زهجت كف ةشئاع ةديسلاب

 ا

 ملو « يريغ طق اركب يبنلا حكني مل : تلاق ؟ نينمؤملا مأ اي نه امو : ليق « رشعب

 ءاجو « ءامسلا نم يتءارب هللا لزنأو « يريغ نارجاهم نانمؤم اهاوبأ ةأرما حكني

 تنكو « كتأرما اهنإف « اهجوزت : لاقو ةريرح يف ءامسلا نم يتروصب ليربج

 ”ناكو « يريغ هئاسن نم دحأب كلذ عنصي نكي ملو « دحاو ءانإ يف وهو انأ لستغأ

 هئاسن نم دحأ عم وهو يحولا هيلع لزني نكي ملو « يعم وهو يحولا هيلع لزني

 ناك يتلا ةليللا يف تامو « يرحنو يرحس نيب وهو هسفن ىلاعت هللا ضبقو « يريغ
 . (هتاقبط ىف دعس نبا هجرخأ ) . « يتيب يف نفدو « اهيف يلع رودي

 : ثيدحلا نم دافنسي ام

 . هتجوزل لجرلا حدم زاوج ۲

 . ةمعطألا لضفأ ديرشلا -*

 E ا لح -6 مده .٠

TT 1 
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 « ملسم : هاور) . «ماَعطلا رئاَّس ىلَع ديرثلا لطفك ِءاَسَنلا ىّلَع ةشئاع لضف»

 . (ىذمرتلاو

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 يبا نب ٍلْيهس ْنَع « دمحم نُ زيزعلا دبع اح : لاق ديعس نب ةَبيتق اَنكَدَح -

 : ةريره يا نع « هببأ نع ؛ ‹ حلاص
 ُهآَر َمُث ‹ طقأ روق لأ نم ارق مسو هلع هللا ىلص هللا لوُسَر ىر ها »

 .((نسح) ىذمرتلاو « هجام نبا : هاور) . اوت ْمْلَو یلص م ءةاش فتك نم لكأ

 . (١١؟) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . رانلاب دمجي نبل نم ةعطق : طقأ روث

 خبطي رانلا ىلع دمج نبل نم ةعطق لكأ هي هللا لوسر ةريره وبأ ىأر : حرشلا
 لكأ كلذ دعب هآر مث « بحتسم رانلا هتسم امم ءوضولا نأ رم دقو كلذ دعب أضوتو

 ىلع كلذ لّدف « أضوتي ملو ىلصو ماق ةالصلا تميقأ امدنعو ةاش فتك نم ةي

 . رانلا هتسم امم ءوضولا بوجو مدع

 هتسم امم ءوضولا بوجو نأ قباسلا ثيدحلا ىف نيبي نأ ةريره وبأ دارأ : ةدئاف

 . (مكحلا عفر) ثيدحلا رخأ ىف ركذ امب خوسنم رانلا

 . ءوضولا ضقني ال رانلا هتسم ام لكأ نأ ىلع روهمجلا : ةدئاف

# ¥ * 

 هو

 نع  َدواَد نب لاو نع « ةنْيبع نب ناّيفس اَنْنَدَح : لَ َرَمع يبأ نبا اَنَدَح لح -۷

 : لاق ِكِلاَم نب سْنَأ نع « يرهرلا نع« « لئاو نب ركب وهو هن

 نأ وزر .«قيوُسَو رطب َةّيفص ىلع ّمّلَسَو و ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا لوُسَر ٌمَلْوَأ

 . ((نسح) ىذمرتلاو « هجام نباو « دواد
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 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 تابسانملا عيمج ىف سانلا ىلع رورسلا لاخدإ ةَ هللا لوسر ةنس نم : حرشلا

 ةديسلا تريمأ دقف « ءاقدصألاو لهألا ماعطإ جاوزلا دنع : اهنمو ةديعسلا ةصاخ

 قيلت الف ةا ىبنلا نوراه لسن نمو اهموق ديس تدب اهنإ : ةي لوسرلل ليقف هذ

 اهجوزت مث اهنع اضوع ىراوجلا نم ةعبس ةيحد ىطعأف « هي هللا لوسر اي كل الإ
 كلذبو قيوسلاو رمتلا سانلا معطيو اًماعط عنصي نأ كلام نب سنأ وهب رمأو

 . ةميلولا ةنس تققحت

 .( عامتجالا وهو ملولا نم ةذوخأم» : ةغل ةميلولا : ةدئاف

 . «هدعب وأ حاكنلا دقع دنع ماعط نم عنصي امل مسا» : اعرش

 . تامرحملا دوجو مدع طرشب ةبجاو ةوعدلا ةباجإو . «ةدكؤم ةنس» : اهمكح

 تجوزت مث مكشم نب مالس وك هللا لوسر لبق ةيفص ةديسلا تجوزت : ةدئاف

 . ربيخ ةوزغ ىف لتق دقو قيقحلا ىبأ نب عيبر نب ةنانك

 . اهقتع ع ةيفص ةديسلا رهم ناك : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نواعتلا روص نم ةحرفلا ىف ةكراشملا -؟

¥ ¥ ¥ 



 : لاق َناَمِيَلَس نب ليَضفلا اَنَدَح : لاق يرصَبلا دمحم نب نيسحلا اَنَدَح َدَح -

 یا وا لوس يلوم عقلا بأ نب ىلع ىلا دس كرك دواز لاح
 : ىّملَس هتدج نع ؛ يلع نب هللا ديبع يِنّدَح : لاق ْملَّسَو هيلع هللا

 انَل يعتصا : اَهَل اوُناَقَف اهون ٍرْعَج َنْئاَو « ساع َنْئاَو , يلع َنْب َنَسَحْلا نأ»
 اي : تلاقف . ُهَلُكَأ | نسخو لسو هْيَلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر ْبجُْي ناك امم اًماَعَط

 « ُهْئتحَطَف ريعش نم تدا تاق : لاق . ال هيعئصا ىّلَب : لاق َمْوَيْلا هيهتشت ال يت

 , مهن هبل لبارلاو للا تقَدَو ت نم ايش هيلع َتْبصَو « رذق ىف نع م

 . «ةلكأ نسخو َمّلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر بجي ناك امم اذه : تلاقف

 . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور)

 « 5 هللا لوسر نبا ميهاربإ ةلباق عفار مأ ىملس : ىه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ةمداخ « اهتافو دنع بلاط ىبأ نب يلع اهجوز عم ءارهزلا ةمطاف ةديسلا ةلساغو

 نملس ىلإ ارواج هك للا لوسرب ءارتقالل قيبحملا ةناحبضلا نم ةغامج خرتقلا
 ةدش نم مهيلع تقفشأف ب هبجعي ىذلا ماعطلا نع نولأسي يي لوسرلا ةمداخ

 تيزلا هيلع تبصو ريبك ءانإ ىف هتعضوو ريعشلا تنحطف اورصأف هدهزو ماعطلا
 لوسر بجعي ماعط هنأ تدكأو مهل هتمدقو ةراحلا لباوتلا روذبو لفلفلا تئحطو

 . 186 هلل

 ‹ ةدشو دهز هيف ماعطلا نأل ؛ مهب ةقفشلا ىلع لدي ريبعت «ىنباي» : ةدئاف

 . دحاولاك اوناكف ادحاو اًئيش اودارأ مهنأل ةثالث مهنأ عم (ىنب) ريبعتلاو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . دهزلا ىفاني الو زئاج هبييطتو ماعطلا نيسحتل لباوتلا لامعتسا ١-

 . هي هتايح ةفرعم ىلع ةباحصلا صرح -
 . اهلهأ نم ةمولعملا اوذخأو ملعلاو ةربخلا لهأ ةباحصلا تلأس ٣-
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 ىي +
eنع « ناّيفس اتد : لاف مع اولا نرحل لاق َآلْيَغ ن دومحم اَنَدَح لح -۹ م ر  

 | : لاق لل دع نب باج ْنَع « يملا حي نَع « سيق نِ وسأل
 ماك : لاقف « ًةاَش هَل اَْحَبَدَف اَنلزْنَم ىف َمَلَسَو هيلع هللا ىّلَص يبا ائاتأ

 وا يشوه فرا رر ف دلاور محلا بح ا اوُملَع

 . )١7( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 هماركإ اودارأ دقو مهلزنم ىف هيي هللا لوسر هتيب لهأو رباج فاضتسأ : حرشلا

 درو داقف « وب هدنع ببحملا ذيذللا اهماعطب دعسيو « اهنم لكأيل ةاش هل اوحبذف يي
 رادلا لهأ ىأ مهنأك : هي هللا لوسر لاقف « ةرخآلاو ايندلا لهأ ماعط ريخ محللا نأ

 مهرطاخل ربج اذه هلوقو « انتفاضتسا لجأ نم اوحبذف محللا بحي كي هنأ اوملع

 . محلل هبح راهظإل سيلو مهسينأتو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . بحي امب فيضلا مركي نأ ىغبني -
 . ةقشملا مدع طرشب بحي ام فيضملا نم بلطي نأ فيضلل زوجي -؟
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 نب ٍدّمَحَم نب هللا دبع انَْدَح : لاف ناما لاَ َرَمع يبأ نبا انكَدَح لحل -۰
 رباَج نع «رِدَكْنملا نب دمحم اَنكَدَحَو : ناّيفس لاق « ارياَج عمس هنأ « ليقع

۶ 
 ت

 : لاق

 ءِراّصْألا نم ةأرا ىلَع لحد ُهَعَم وو يع
 رطل انت مث , ةنم لکا 0 د هَل تحبذف
 مث لكأف « ةاشلا ةّالُع نم ةَلالعب ةنئأف < فرصا مث سو هلع للا ىلع لص

 . ((نسح) ىذمرتلاو « هجام نباو « دواد وبأ : 2 (أضْوعَي ملو َرْصَعْلا ىَلص

 . )١17( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . اهمحل ةيقب : ةاشلا ةلالع . لخنلا فعس نم قبط : عانق

 ۷% (ةينسلا تاقارشإلا : ١؟م)



 ةاش تحبذ دقو ةنيدملا ىف راصنألا نم ةأرما ىلع ةي هللا لوسر لخد : حرشلا

 بحي هي هنأل بطرلا تمدق هدعبو ةاشلا محل نم يي لكأف اهدنع هفيرشت لجأ نم

 لكأل سيلو اًندحم ناك هنأ لمتحي) أضوتف رهظلا ةالص دعوم ءاجف « ولحلا ىشلا

 ‹ ةيناث محللا نم  لكأف ةاشلا محل ةيقبب ةأرملا تءاج كلذ دعب (رانلا هتسم ام

 . (ءوضو ىلع ناك هنأل) أضوتي ملو ىلص رصعلا تقو ءاج امدنعو

 . امهنم لك ىف عبشلا نيترم زي هلكأ نم مزلي ال : ةدئاف
 امإ « نيترم موي ىف محللا نم عبشي مل يي هنأ ةشئاع ةديسلا نع درو : ةدئاف

 . نيترملا ىف اليلق اًئيش لكأ ثيدخلا ىف هنأ وأ اهملعب كلذ تلاق اهنأ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ررضلا نمأ دنع مويلا ىف ةرم نم رثكأ محللا لكأ زاوج -

 اهسفنب ةأرملا حبذ زاوج ١-

 . ءوضولا ضقني ال رانلا هتسم ام لكأ -۳
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 سو م ٠ هم ے

 انثدح : لاق دمحم نب سنوي انثدح : َلاَق يروذلا دمحم نب سابعا اَنَئَدَح دح ١-

 ءبوُقَي يب نب بوُقَي نع نخل نبع نع نايس نب يَ
 : َتَلاَق « رِذنملا مَ نع

 «ةَقْلَعُم لاود انو « يلع ُهَعَمَو َمْلَسَو هلع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر ّيَلَع َلَخَد»

 لاَقق « لكا هم يلع لكا مسو هيلع هللا لنص هللا لوس لج : ات
 َسْلَجَف : تاق « ةقائ كئ يلع اي ذم : يلع َملَسَو هيلع هلا ىَلَص هلا لوُسَر
 لاَقَف , اًريعشَو اًقلس ْمُهَل تْلَعَحَق : تلق لكَ َمُلَسَو هِيَلع هللا یلص يبا يَ
 وبأ : هاور) . ؛َكَل قوا اذه ْنِإَف بصأقف اذه نم : يلع َمْلَسَو هَْلَع هللا ىّلَص ينل

 . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلاو « دواد
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 ديبع نب ورمع نب سيق تنب ىملس رذنملا مأ : ىه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ىهو « رذنملا مأ ىنكت « راجنلا نب ىدع نب منغ نب رماع نب ىدع نب كلام نبا
 كي هللا لوسر تالاخ ىدحإ ىهو « اردب دهش نمم طيلشو « سيق نب طيلش تخأ

 مأ اهنع تور « ناوضرلا ةعيب تعيابو « نيتلبقلا ىلإ ىلص نمم تناك « هيبأ ةهج نم

 . مكحلا نب بويأ نب طيلش

 : تادرفملا ىناعم

 . (ةهاقن ةرتف) ضرملاب دهعلا بيرق .: هقان . ىفك « ففكا : هم

 بأ هتالاخ ىدحإ ىلع بلاط ىبأ نب ىلع هعمو هي هللا لوسر لخد : حرشلا

 و ىبنلا هعنمف « لكأي هه ىلع ذخأف « و لوسرلا هنم لكأف « اًبطر مهل تمدقف

 ةهاقنلا ةرتف ىف وهو اًضيرم ناك اًيلع نأب كلذ للعو « بطرلا هرضي نأ ةفاخم

 ىلع سلجو هدحو بطرلا نم لكأي ب ىبنلا ذخأو « ضرملا ةدوع هيلع ىشخيو

 قلسلا وهو هذ ىلع مامإلا ةلاحل اًبسانم اًماعط رذنم مأ تعنص كلذ ببسبو ه#

 . ه5 لكأف « ةيحصلا كتلاحل بسانم هنإف اذه لك : 5 هل لاق انه . ريعشلاو

 . ةيحصلا ةهاقنلا ةلاح ىف عفان ريعشلا ءام : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةهارك الب اًمئاق لكألا زاوج ١-

 . هرضي ام عنمو هحصنو ضيرملا لاح ةاعارم ۲

 . هرطاخ ربج فيضلا ماركإ نسح نم “۳
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 نع« نايس نع «ئِرَّسلا ن رشي اَنئَدَح : لاق نبع ن دوَمْحَم اَئَدَ -

 . ةا نييبؤملا مأ ء ةعباع نَه حل تلي ةّهِئاَع نع « ىح نب ةحلَط

 . ل : لوقأق ؟ ءادَغ كدنعأ : لوقيق ينينأت ملم هيلع هللا ىلع بلا نا

 لإ « هللا َلوُسَو ا : قف « امي ينك : تلاَق . مئاص يّنإ : لوقيف : ْتَلاَق

 تاق امنا تخبْطأ يإ امأ : لاق سيح : ْتْلُق ؟ يه اَمَو : لاق يده انَل تَيدفأ

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « یئاسنلاو « هجام نبا : هاور) . «لكأ مث

 . (55) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 ..عوطتلا موص دارملا : مئاص ىنإ . راهنلا لوأ لكؤي يذلا ماعطلا : ءادغ

 قيقدلاو نمسلا عم رمتلا : سيح

 اهيتأي ناك دقف « راهنلا لوأ هي هلاح نع اف ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 اذهو « عوطتلا مايص مئاص ىنإ : اهل لوقيف ء دجوي ال : لوقتف « ماعطلا نع لأسيو
 نع اهلأسف اهاتأ ةرمو ء ةروص مظعأ هربصب برض هنكل « هي هلاح ةدش ىلع لدي

 ماعط نم لكأي ال وه هنأل ؛ ةيده ماعط اندنع : ةشئاع ةديسلا تلاقف « ماعطلا

 . عوطتلا موص عطقو وهب لكأف ‹ سيح ماعط : تلاقف هنع لأسف « ةقدصلا

 . ةيعفاشلا دنع ءاضق هيلع سيلف عوطتلا موص مئاص وهو رطفأ نم : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هلاوحأ عيمج ىف وب هعم بوحصم ربصلا ١-
 . كيك هللا مسق امب اضرلا -

 . ةيدهلا نم لكألا زاوج -'*

 . ءاضق الب ةلفان ماص نمل راطفإلا زاوج -
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 : لاق ثاَيِغ نْب صفح نإ رمع اذ : لاق َِمْحّرلا دبع نب هللا دْبَعاَنئَدَح - ۳

 ةّيَمُأ يأ نب ديزي نع يّلْسألا ىَيْحَي يأ ن دمحم نع ؛ يبأ اَنَئَدَح

 : لاق مدام نب هلا بع نإ فسوي ْنَع « روعألا
 اَهْيَلَع عّضْوَف ريعتتلا زّبخ نم ةرلمك َدَحَأ َمَلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص يبل تیار

 . (ىذمرتلاو « دواد وبأ : هاور) . «لكأو هذه ُماَدِإ هذه : لاقَو َةَرْمَ

 وبأ « ثراحلا نب ب مالس نبي هللا دبع نب فسوي : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ‹ قل يبنلا ةايح ىف دلو « راصنألا فيلح « ىندملا ىليئارسإلا ىميهاربإلا بوقعي

 امهمكح نيثيدح ةياور هلو ءام ةيؤر هلو « هرجح ىف هسلجأو « فسوي هامسف

 ‹ زيزعلا دبع نب رمع : هنع ىور « يلعو « نامثعو « هيبأ نع ثدحو « لاسرإلا
 نم ةسماخلا ةقبطلا ىف دعس نب دمجم لاق دقو « قشمدب ءادردلا يبأ توم دهشو

 فسوي دلو نم ليئارسإ ينب نم لجر وه « مالس نب هللا دبع نب فسوي : ةباحصلا
 . زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ ىف تام . ةحلاص ثيداحأ هل « ةقث ناكو « كا

 : تادرفملا ىناعم

 . سومغ : مادإ . ةعطق « ءزج : ةرسك

 ريعشلا نم ةعطق ةفيرشلا هدي ىفو زه هللا لوسر هن ىباحصلا ىأر : حرشلا

 سومغ ةرمتلا هذه : ةه لاق مث « راح رمتلاو « ةرمت اهيلع عضو دقو درابلا سبايلا
 . لك امهلكأو ريعشلا نم ةعطقلا هذهل

 . ماعطلا ىف نيدراب وأ نيزاح نيب هي هللا لوسر عمجي مل: ةدئاف

 . هدسفي الثل هماعط ىلع وَ هللا لوسر برشی مل: ةدئاف

 . اًنئاب اًخيبط الو طق اًنفع اًماعط 5 لكأي مل: ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 ١- زبخلا ىلع سومغلا عضو زاوج .
 ١ - ماعطلا حالصإ هيي هيده نم .
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 داع نع« نانيلس نب دعم اندخ# لاق ِنّمْحرلا ٍدْبَع نب هللا دبع اَنئَدَح دح - +

 : سا نع « ٍدْيَمح نع« ماعلا نب

 ام ينعي : هللا دنع لاق للا هيي ناك مسو هيَ هللا ىّلَص هللا لوس نأ
 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . «ماَعُطلا نم يق

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ئش لك نم بسري ام : لفثلا

 امب بجعي « هماعط ىف اًعضاوتم ناك ويي هنأ هذ كلام نب سنأ ربخي : حرشلا

 ءاملعلا ضعب ركذو « ماعطلا نم ريسيلاب عنقيو < ءانإلا وأ ردقلا ىف ماعطلا نم ىقب
 همضه ةلوهسل ؛ 2 هللا لوسر دنع ببحم ماعط وهو ديرثلا لفثلاب دارملا نأ

 . ةريثك هدئاوفو هغضمو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هماعط یف هيلي هعضاوت -

 . ماعطلا نم ىقبت ام كرت مدع “۲

¥ * * 
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 هللا لوسر ِءوضو ةَفص ىف ءاَج ام باب -۷

 . ماعّطلا دنع ّمّلَسَو ِهّْيَلَع هللا ىلص

 نع« بويا نع« ميِهارْبإ نب ليِعاَمْسِ اًنَدَح : لاق يم نب دَمْحأاَئَدَح دح -6

 : سابع نبا نع « ةكيلم يِبأ نب

 0-0 برق ا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ

 بأ : هاور) . «ةآلّصلا ىلإ تْمَق ْتْمَق اَذِإ ءوُضْوْلاِب ترمأ اَمنِإ : لاق ؟ ءوّضَوب كيتا أ:

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « دواد

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . هب ًاضوتي ىذلا ءاملا : ءوضو . ءاجنتسالا ناكم : ءالخلا

 ضعبب اذإف « هنم لكأيل ماعطلا ءاجف ءاجنتسالا دعب ي هللا لوسر جرخ : حرشلا

 دنع بجاو ءوضولا نأ نيدقتعم ؟ أضوتت ىك «ءاملا رضحن له : ةَ هلأست ةباحصلا

 . بدني الو بجي الف ماعطلا امأ ‹ ةالصلا لجأ نم ءوضولا نأ يو مهباجأف « ماعطلا

 . هدعبو ماعطلا لبق ةنس وهو «نيديلا لسغ» : وه ىوغللا ءوضولا : ةدئاف

 . اًندحم وأ ناك اًرهطتم ةالص لكل ءوضولا بحي هي هللا لوسر ناك : ةدئاف

 . دحاو ءوضوب تاولصلا سمخلا ةكم حتف موي و هللا لوسر ىلص : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . روهطلا ءاملا هتلآ ةدابع ءوضولا ١-

 . أطخلا ىف عوقولا عنمي هلعف لبق ئشلا لعف نع لاؤسلا -
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 “رە ا

 نع ةع نإ ناف اح لاق يموزخَملا محلا ٍدْبَع ن ديس انَدَح دح -5

 عرس لاق سابع نإ نع « ثريوحلا نب ديس نع «راتيد نب ورع
 الأ : :هَللِقف ماََطب يِتأَف طئاقلا نم َمَلَسو هِيَ هللا ىَلَص هللا َلوُسَر

 ااو + زيها وب ىلع ر اراق يلصأأ : لاق ؟ اًوت

 )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ناسنإلا ربد نم جراخلا هب داريو ءاجنتسالا ناكم : طئاغلا

 أضوتت له لئسف ماعطلا ءاجف « هتجاح ءاضق دعب 8: هللا لوسر جرخ : حرشلا

 وه ءوضولاب دارملاو « ماعطلل سيلو ةالصلا لجأ نم ءوضولا نأ ةباجإلا تناكف ؟

 نم .هلبق امل ديكأت ثيدحلا اذهو . (طقف نيديلا لسغ) ىوغللا ال ىعرشلا ءوضولا

 . ماعطلا لبق ءوضولا بدن وأ بوجو مدع

* * «* 
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 و اد لاق رمن نب هللا دبع اَنكَدَح : لاق ىسوم نب ىَبْحَي اَنئَدَح -
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 ىّلَص يال كلذ تاركذف « ُهَدْعَب ِءوُضْوْلا 0 و 3 اروا ىف تاق

 لع هللا لص هللا لور لَم . ةارؤلا ىف تارق امب رح « َملسَو هلع هلل

 . (ىذمرتلا : هاور) . «ُهَدْعَب ءوُضْوْلاَو ُهَلْبَق ءوُضْوْلا ماعلا َةَكَرَب : ْمُلَسَو
 ناك « مهيمدقم نم « يباحص « ىسرافلا ناملس : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 , ًاليوط ًرمع شاع « ناهبصأ سوجم نم هلصأ « مالسإلا ناملس هسفن ىمسي

 ىلإ لحرو « نايج ةيرق ىف أشن : اولاقو « هدالب ىف هب ىمسي ناك اميف ارفلتخاو

 دصقو « دوهيلاو مورلاو سرفلا بتك أرقو « ةيرومعف « نيبيصنف « لصوملاف « ماشلا

 هارتشاف « هوعابو هودبعتسا مث « هومدختساف بلك ينب نم بكر هيقلف « برعلا دالب
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 86 يبنلا 2: « مالسإلا ربخب ناملس ملعو < ةنيدملا ىلإ هب ءاجف ةظيرق نم لجر
 ىلع نرم لا هناعأف « مالسإلاب ررحتي نأ ىبأو « امايأ همزالو « همالك عمسو ءابقب

 اًملاع ؛ ىأ لا حيحص « مسجلا ىوق ناكو « همالسإ رهظأف « هبحاص نم هسفن ءارش

 ‹« بازحألا ةوزغ ىف قدنخلا رفح ىلع نيملسملا لد يذلا وهو « اهريغو عئارشلاب
 لوسر لاقف « انم ناملس : لوقي امهالك « راصنألاو نورجاهملا هيلع فلتخا ىتح

 « ىفوت نأ ىلإ اهيف ماقأف « نئادملا ىلع ريمأ لعجو .«تيبلا لهأ انم ناملس »: هلل

 بسك نم ريعشلا زبخ لكأيو صوخلا جسني « هب قدصت هؤاطع جرخ اذإ ناكو
 نئادملاب نامثع ةفالخ ىف ناملس تام . اًئيدح (50) ثيدحلا بتك ىف هل « هدي

 . نيثالثو سمخ ةئس

 : تادرفملا ىناعم

 . هرارمتساو ريخلا ةدايز : ةكرب

 . ةلكيكلا ىسوم انديس ىلع لزنملا ىوامسلا باتكلا : ةاروتلا

 . (نيفكلا لسغ) ىوغللا دارملا : ءوضولا

 ةكربلا نأ ةاروتلا ىف أرقف « نيقباسلا بتك ىف أرق ليلج ىباحص ناملس : حرشلا

 نوكت لكآلا نع هررض لاوزو « هعفانم لوصحو هتدايزو هرارمتسا ىهو ماعطلا ىف
 لبق نيفكلا لسغب اندنع ةكربلا نأ 8ك هللا لوسر هربخأف « ماعطلا لبق نيفكلا لسغب

 . هدعبو ماعطلا

 اولكأ اذإو ‹ فويضلا لبق هيفك لسغي نأ نسيف هريغ ملسملا فاضتسا اذإ : ةدئاف

 . نيفكلل ًالسغ مهرخآ ناك

 دعب لسغ اذإو ديلا فشنت الأ ةنسلا نمف ماعطلا لبق هيدي لكآلا لسغ اذإ : ةدئاف

 ا . ديلا فشنت نأ ةئسلا نمف ماعطلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ماعطلا ةكرب لوصح ىلع ثحلا ١-

 . ةفاظنلا ىلإ وعدي اًمئاد مالسإلا -”
¥ 3 * 
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 هّللا لوُسَر لْوَق ىف ءاج ام باب 8
 : ةث وعي اهيو ماعلا لبق ملو هيلع هللا لم

 نب ٍدِشأَر نع « ِبيِبَح يبأ نب : ديزي نع « ةعيهل نبإ اَنثَدَح : َلاَق ةّبيَق اَنكَدَح -18

 : لاق يِراَصنألا بوي نبأ نع « سوا نب بيخ ْنَع يِعْاَيلا لدنج
 ناك اماقط َرأ ملف « ماع برفق امي لمَ هلع هلا ىّلَص يلا دنع اک,

 « هللا لوُسَر اي : اَ « هرخآ ىف کرب لأ الو « انلَكأ ام لوا . نم کرب َمُظْعَأ

 هللا سب لَو لكأ نم دق م: الگ الكا نيح هللا مسا اكد الإ : لاق ؟ اذه فيك

 . (ىذمرتلا : هاور) . (ناَطْيشلا ُهَعَم لَكَ ىَلاَعت

 بويأ وبأ « ةبلعث نب بيلك نب ديز نب دلاخ : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 رئاسو قدنخلاو اًدحأو اًردبو ةبقعلا دهش « ىباحص : راجنلا ىنب نم « ىراصنألا
 هصخ يذلا ىذلا وهو « داهجلاو وزغلل اًبحم اًيقت اًرباص اعاجش ناكو « دهاشملا

 « ةدوس نينمؤملا مأ ةرجح هل تينب نأ ىلإ راجنلا ىنب ىف هيلع لوزدلاب هيي يبنلا

 ىلإ لحرف « ةنيدملا نكسي ناكو « ةيمأ ىنب مايأ ىلإ شاع « فيرشلا دجسملا ىنبو
 « اًيزاغ بويأ وبأ هبحص « ةيواعم هيبأ ةفالخ ىف ةينيطنطسقلا ديزي ازغ املو « ماشلا

 ةنس بويأ وبأ تام . ودعلا ضرأ ىف هب لغوي نأ ىصوأف ضرمو :عئاقولا رضحف

 )٠٠١( هل . ةينيطنطسقلا نصح لصأب نفدو « ديزي هيلع ىلصو « نيسمخو نيتنثا
 . اًئيدح

 : تادرفملا ىناعم

 . رارمتساو ةدايزو ريخ : ةكرب

 مدعو هلوأ ىف ةكربلاب اوسحأف ةَ هللا لوسر دنع اًماعط ةباحصلا لكأ : حرشلا
 دق هلوأ لكأ نم نأ باوجلا ناكف كلذ نع ب هللا لوسر اولأسف هرخآ ىف ةكربلا

 لكأ ثيح ماعطلا ةكرب تلقف ةيمستلا كرت هرخآ ىف لكأ نمو (هللا مسب) هللا ركذ
 ام دعب ءاج وأ هلمشت الف ةيمستلا دعب ءاج رخأتملا نأ هيف ثيدحلاو « هعم ناطيشلا

 لام یی نأ ا چم لق اي نا وسير هلو هاب لكأو اولكأ
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 . نيقابلا نع ىفك مهدحأ ىمسو ماعطلل ةعامج سلج اذإ : ةدئاف

 . ةدكؤم ةنس ةيمستلا مكح : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ماعطلا طسو ىهو ةعامجلا لكأ ىف ةكربلا .

 . رهظ ركذي مل اذإو ناطيشلا سنخ هللا ركذ اذإ -۲

 نأ رخأتملا ىلعو « ةيمستلا تقو ماعطلل سلج نم لك نع ىفكت ةيمستلا ٣-
 مالل ناجا: نلاغت ا نس

* # * 

aرے سه م  

 « يناوتْسلا ماعم اَنئَدَح : لاق واد وبأ اَنئَدَح : َلاَق یّسوم نب ىَبحي اَْئَدَح لح -8

 نع « موك ما نع « ٍرِيَمَع نب دع نب هللا ٍدْبَع نع « يلْقعلا لبد نع
 لا ل لا تاق ةَِئاَع

EEE 

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ةيمستلا دارملا : هللا ركذي

 ماعطلا ىف عورشلا لوأ دنع ةيمستلا ةيمهأ ىلإ ةي هللا لوسر اندشري : حرشلا

 ماعطلا لوأ ةيمستلا ركذي نأ ىسن نمف « ماعطلا نم ناطيشلا لكأ مدعو ةكربلا ثيح

 ناطيشلا مرحيو ةكربلا كردي كلذب (هرخآو هلوأ هللا مسب) لقيلف كلذ دعب اهركذتو

 . انب هللا ةمحر نم اذهو « اقباس لكأ امب ناطيشلا ديفتسي ال لب « ماعطلا نم

 تمسي نأ هلق“ ماعطلا لوألةيمستلا مدع لكا دمعت ىل املا آف + ةدكاف

 . ناطيشلا نامرح ضرغلا نأل هرخآ
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 امب هللا ركذي نأ هلف ماعطلا نم ىهتناو لكآلا غرف ول : ءاملعلا ضعب لاق : ةدئاف
-. 

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ماعطلا دنع هللا ركذ ىلع ةَ لوسرلا صرح .

 . ركذلل دماعلا وأ ىساتلا كاردإ ىلاعت هللا ةمحر نم -؟

 . ىش لك ىف ةبولطم ةكربلا ٣-

 هرم ت

 نع« « ىلعألا دبع اَنكَدَح : لاق يِرصَبلا يمشاهلا حاصلا نب هللا دبع اَنئَدَح لح -۰

 : ةَمَلَس يأ نب َرَمع نع « ِهيبأ نع « ةورع نب ماش نع« رَمْعَم
 يتب اي نذا : لاق ٌماَمَط ُهَدْنِعَو َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا لوُسَر ىلع َلَْحَد هلأ »

 « ملسمو « ىراخبلا : هاور) .«كيلي امم لکو كنيميب لکو ىَلاَعت هللا ٌمَسْف

 . (ىذمرتلاو

 نب لاله نب دسألا دبع نب ةملس يبأ نب رمع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 «دلوملا ىشبحلا ىندملا ىموزخملا ىشرقلا صفح وبأ ء موزخم نب رمع نب هللا دبع
 فلحو « ةرجهلا نم ثالث ةنس ىف ىفوت هابأ نإف « رثكأ وأ نيتنسب ةرجهلا لبق دلو

 وه رمع ناك مث « ةردو « بنيزو « ةملسو « رمع : مهو « مهربكأ اذه « دالوأ ةعبرأ

 ىف ىفوت . عاضولا نم همع وي يبنلا ناكو < ئبص وهو وي يبنلاب همأ جوز يذلا
 . نينامثو ثالث ةنس ىف ناووم نب كلملا دبع ةفالخ

 : تادوضملا ىئاعم

 . كمامأ : كيفي ش . برتقا : ندا

 ةنس اهمكحو («ميحرلا نمحرلا هللا مسب» اهلمكأو « «هللا مسب» اهلقأ ةيمستلا -أ

 . ةدكؤم
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 . ةنسلا قيقحتو ةكربلا اهيفف ىنميلا ديلاب لكألا -ب
 ت نقاب نم ىف ايل نكح هند كمامأ نم لكأف 3ع

 نيلوألا ديسب ءادتقا اهب ىلحتي نأ ملسملل ىغبني ىتلا ماعطلا بادآ مهأ هذهف

 . 5# نيرخآلاو

 . ةنس نيميلاب لكألا : ةدئاف

 . هلامشب لكأي ناطيشلا : ةدئاف
 : ثيدحلا نم دافتسي اه

 قو تحلب نا تا راغضلا ميلعت ىلع ثحلا ١-

 . كعم لكأي نم ىفأت مدع -5

 . يمحو هك رت نهامتلا# + نيمبلا ماركإ >5
 . ماعطلا بادآ نم ئشب نلخأ نم ميلعت بدني - 4

 . ًالعفو ًالوق هريغ نيدو هنيد ححصي سانلا عم لعافت اهلك ملسملا ةايح -ه
 ¥ هيا | *
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 E ا EAE لاق َناليغ نب دومحم اَنْئَدَح -۱

 يع نب عابر ا نع نع « حاير نب َليِعاَمْسِإ نع « مشاه يبأ نع « يروا
 : لاق يرذخلا ديِعَس يبا ْنَع

 هلل ُدْمَحْلا : لاق هماعط نم ْعَرَ اذإ ّمّلسَو هلع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر تاگ,

 . «ىذمرتلا : هاور) . «نيمللسُم اَنلَعَجَو اناَقَسَو انمَعْطَأ يذلا

 . )۱١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ىلاعت هللا ىلع ليمجلا ءانثلا : دمحلا

 « لكألا نم غارفلا دعب ركذلا ىلإ ثيدحلا ىف 5 هللا لوسر اندشري : حرشلا

 « لبقتسملا ىف ديزملل اًيلطو هلضفب افارتعا اهيلع هركشنو هللا دمحن ةمعن ماعطلاف

 ناس رح : لاق 5 يريبزلا
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 نأل (اناقسو انمعطأ هنأ هلل دمحلا) صنو . اهديزيو اهيقبيو معنلا ميدي دمحلاف

 ةمعنلا ىهو (نيملسم انلعجو) صن مث « ايندلا معن هذهو ابلاغ بارشلا هعبتي لكألا

 لي عمج دقف « ةيورخأ ةمعن ىهو هركشو هللا دمح انفرع اهلالخ نم ىتلا ىمظعلا
 . ةيورخألاو ةيويندلا معنلا ىلع دمحلا رطس نم لقأ ىف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ةنس ماعطلا دعب هلل دمحلا .

 . ةميظعلا معنلا ىلع ىلاعت هللا دمحي نأ ملسملا ىلع ىغبني “۲

 ٣“ اهيف كرابيو معنلا ىقبي ركشلاو دمحلا .

* * * 

 مه م

 رااح نا ن نحب د اًنئدح : لاق راش نب دمحم اَنئَدَح لح -۲

 : لاق ةَماَمَأ يبأ ْنَع ٠ نادم نُ داخ ْنَع « ديِزي

 . لوفي هندي نت نم ٌةدئامْلا تقف اإ مس لع هلا ىلص هلا لوس ناک

 : هاور) . اَنُر ُْنَع ىتَتسُم لَو ع دوم َرْيَغ هيف اکرام اط اط اًريثك اَدْمَح هلل ُدْمَحْلا
 . (علفرتلاو قراخيلا

 . )١515( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . كورتم ريغ : عدوم ريغ . ماعطلا ىه وأ « ماعطلا اهيلع عضوي ام : ةدئاملا

 . دحأ هنع ىنغتسي ال : هنع ىنغتسم ال

 اذإف « ماعطلا نم غارفلا دنع بادآلا ضعب ىلإ هَ لوسرلا اندشري : حرشلا

 ‹« هيف كرابملا بيطلا ريثكلا لالحلا قزرلا ةمعن ىلع هل اًدماح هبر اعد ةدئاملا تعفر

 لب هنع ىنغتسي الو « نيملسملا تويبو هتيب ىف هدجي لب « هنم عيضي آلأ هبر لأسو

 . اهرارمتساو هتمعن ءاقبل دحأ لك هيلإ جاتحي
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 هلوقب هل وعدي ىتح هدنع نم جرخي الف دحأ دنع وپ هللا لوسر لكأ اذإ : ةدئاف

 . ملسم هاور (مهمحراو مهل رفغاو « مهتقزر اميف مهل كراب مهللا)
 الإ ماعطلا ىلع نم موقي ال تيبلا بحاص نأ هَ هللا لوسر ىده نم : ةدئاف

 . فويضلا نم لكأي نم لجخي ال ىتح نيسلاجلا رخآ

* ¥ * 

 ؛ يئاوتْسُدلا ماش نع « ميكو اَنئَدَح : لاَ ناب نب دمحم ركب وبأ اَنكَدَح دح - ۳ رے ر

 أ نع« رْيمع نب ٍدْيَبَع نب هللا ٍدْبَع نع يليقعلا رسم نب ليد نع
 : ْتَلاَق « ةَشِئاَع ْنَع « موثلك

 يبارغأ ءاَجف هباحنصأ نم ةّئس ىف َماَعَّطلا لأ ْمُلَسَو ْيَلع هللا ىَلَص بلا َناَك»

 ؟ ءور كافكل یک ول : مَلَسَو هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر َلاَقَف « نيم هلك

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا

 . (15) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . مكعبشأل : مكافكل 2. (ءارحصلا) ىداوبلا ناكس : ىبارعأ

 ىبارعأ لجرب اذإف « هعم نولكأي وي هللا لوسر باحصأ نم ةتس سلج : حرشلا
 ملف ًاليلق ماعطلا ناكو نيتمقلب هلك ماعطلا لكأف ىلاعت هللا مسي ملو لكأيل سلج

 ماعطلا ةلق سيل عبشلا مدع ىف ببسلا نإ لوقي وب هللا لوسرب اذإف « ةباحصلا عبشت

 امم هعم لكأي ناطيشلا تلعج ىبارعألا ةيمست مدع نكلو هرثكتو هديزت ةكربلاف
 . ىفتنت ةكربلا لعج
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نيلكآلاب رضي ةيمستلا كرت -
 . كيلع رصتني هلعجت الف ةصرفلا زهتني ناطيشلا - ١

 . ريخو ةكرب ةعامجلا لكأ -*



 قب يركز نع دمام وبا اد لو ع راغ نإ دوی و ةاه ار وة
 هللا وسر لاقل ناف كلام نإ سنأ كم حاب بأ نإ يدم ف ی
 : ملص يلع هللا یلص

 «اَهْيَلَع ُهَدَمْحَيَف ةبرشلا برشي وأ , ةّلكألا َلُكأَي نأ دْبَعْلا نع ىر هللا نإ ١

 : . ((نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . باوثلا هيطعي ‹ همحري : ىضريل

 هيفو « ةنس لكألا دعب ىلاعت هللا دمح نأ نم قبس ام دكؤي ثيدحلا : حرشلا

 هالوم هنع ىضر اذإف « دبعلا ديري ام مظعأ وهو ىلاعت هللا اضر لب ةمعنلل ءاقب

 لصوملا هرمأ ىلإ داشرإ ثيدحلا ىفو « ةرخآلا ةنجو ايندلا ةداعسب هل اًئينهف ىلاعت

 . بارشلا دعبو ماعطلا دعب ءانثلاو دمحلا وهو هللا اضرل

 . كشلل تسيلو معنلا عيونتل ثيدحلا ىف (وأ) : ةدئاف

 اي ¥ *

14۲ 



 سمس تتسع ر نا

 . ملسو هيلع هللا ىَّلِص هللا لوُسَر حدف ىف َءاج ام با -4

 : َلاَق ٍدَّمَحم نب ورْمع اَننَدَح : لاق يِدانْعَبلا وألا نب نيسحلا اتد لح - 5

 : لاق تبان ْنَع « َناَمْهَط نب ىسيع اَنْكَدَح

 « تباث اي : لاقف ديدحب اييضُم اظيلغ بّشَح َحَدَق « كلام ن أ الإ جرخأ»

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . (ّمُلَسَو هْيلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ْحَدَق اَذَه

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . كيمس : ظيلغ دا م

 ىلإ هندشري انهف « نيمألا يي هللا 0 مداخ كلام نب سنأ ناك : 0

 بشخ نم عونصم بوكلا اذه نأو « هلي لوسرلا هيف ىقس ىذلا كرابملا بوكلا

 حلصيو ىوقي ىتح ةضف نم ةلسلسب سنأ هحلصأف رسكنا دق ضيرع ىوق كيمس

 نم ادي هل لعج 4 سنأ نوكل ثيدحلا ىف ديدحلاب ةبضلا ركذو « هيف برشلل
 . ةضف نمو ديدح نم ةبض هب تناك وأ ديدح

 : ةدئاق

 جاجز نم حدقو اًثيغم ىمسي حدقو نايرلا ىمسي حدق هي هللا لوسرل ناك ١-

 . اليل وي هيف لوبي ناك ريخألا اذهو (لخن) ناديع نم حدقو
 . مهرد فلأ ةئامنامثب هعابو حدقلا سنأ نب ر رضنلا ثرو - ۲

 . ةرصبلاب ناك امدنع م هللا لوسر حدق نم ىراخبلا مامإلا برش “۳

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ةفيرش ةنس ةعفانلا ءايشألا ىلع ةظفاحملا ١-

 ةبضلا امأ « ثيدحلا ىف امك ةجاحل ةريغض تناك اذإ ةضفلاب ةبضلا زاوج -؟

 . ةهوركمف ةجاحل ةريبكلا

 . و هللا لوسر راثآ ىلع نيعياتلاو ةباحصلا صرح ٣“

# 3# * 
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 اناا لآن اق مِصاَع نْب ورْمَع اأن: لاق ِنَمْحّرلا ِدْبَع نب هللا دبع اَنئَدَح دَح -5
 : لاق سا نع «ثبانو « ٌدْيَمَح اب : نان ب دان

 ءم « هلك باَرْلا حدا اذه َمَلَسَو هلع هللا ىَّلَص هللا َلوُسَر سيقس دَقل»

 . (ىذمرتلاو « ملسم : هاور) . هَنّمَللاَو َلَسَعْلاَو ةيبثلاو
 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ولحيل تارمت هيف لعجي ولح ءام : نيبنلا

 حدقلا اذه ىف و لوسرلا ىقس هنأ دكؤي هه سنأ ثيدحلا ىوار : حرشلا

 ىهو وي لوسرلا ىلإ اهبحأو اهمهأ ركذو « بارشلا عاونأ عيمجب ةريثك تارم
١ AEبارشلا بحي ةع لوسرلا ناكو « «نبللا» ةرطقلا بارشو « ؛ءاملا  

 ليللا لوأ هريغ وأ بيبزلا وأ دحاو حدق ىف ءاملاو رمتلا عضي ىأ «ذيبنلا» ولحلا

 . ةوقلا ةدايز ىف ميظع عفن هل «ذيبنلا» بارشلا اذهو « حابصلا ىف هنم برشيو

 هنم صلختلا بجو ذيبنلا عقن ءاقب لوط نم راكسإلا ملسملا فاخ اذإ : ةدئاف

 رم مرو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ندبلا ىوقي ام برش بحتسي ١-

 . ليللا نم ءاملا ىف رمتلا عقن زاوج -؟

* * * 
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 مّلَسَو هيلع هللا ىلص ا ام باب -۰

 هب نع ءِدْعَس نب ميهاربإ ان دَح : لاق يرارفلا ىسوم نب ليِعاَمسإ اَنئَدَح -۷
 : لاق هللا دبع ْنَع

 « ىراخبلا : هاور) . «بسّطّرلاب ءاثقْلا لكي مْلَسَو هيلع هللا ىّلَص يتلا ¿ ناكر

 . (ىذمرتلاو

 . )٩۷( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 ؛ نما + تظقا . رايخلا نم عون : ءاثقلا

 هلعجيو ماعطلا حلصي 5 لوسرلا ناك فيك ليلجلا ىباحصلا انربخي : حرشلا

 نيداضتملا نيب عمجف راح وهو بطرلا عم ةدراب ىهو ءاثقلا لكأ دقف « اًعفان

 . اعم امهل ةي هلكأ ةيفيك ثيدحلا نيبي ملو « امهنم ديفتسيل

 . ةبهتلملا ةرارحلل ئفطم شطعلل نكسم بطر دراب «ءاثقلا» : ةدئاف
 . ةدرابلا ةدعملا ىوقي بطر راح «بطرلا »

 هللا لوسر ىلع ىلوخدل ىننمست نأ ىمأ تدارأ : ةشئاع ةديسلا تلاق : ةدئاف

 هيلع تنمسف بطرلاب ءاثقلا ىنتمعطأ ىتح ديرت امم ئشب اهيلع لبقأ ملف وي

 . نمسلا نسحأ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هلكأي ىذلا ماعطلا دئاوف ملعي هَ هللا لوسر ناك ١-

 . ىعرش بلطم ضارمألا نم هتيامحو دسجلا ةيوقت -؟
* * * 

 «ماشه نب ةَيواَعم اَنئَدَح : لاق يِرْصَبلا يعازخلا هللا ٍدْبَع نب دبع اَئََح دح - ۸

 : ةشئاَع ْنَع « هيبأ نع « ةورع نب ماَشِه نع « نايس نع
 #ب هد رو م

 فاق أ وز «بّطرلاب خيطبْلا لكي ناك مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص يبا نأ

 . ((حيحص) ىذمرتلاو
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 . )١9( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . رضخألا سيلو هجضن متي مل ىذلا زفصألا دارملا : خيطبلا

 ماعطلا ىف نيداضتملا نيب عمجلا ىف قباسلا ثيدحلا لثم ثيدحلا اذه : حرشلا

 .لادتعالا له حي او دراب خيطبلاو راح بطرلاف « عفانملا ذخأو حالصإلل

 را نيظيلع نأ نا قيراج قب هتان ق چک منجي هل ةقاق

 برشي ملو « محلو نبل نيب الو ضيبو نبل نيب الو ضماحو نبل نيب وأ كمسو

 . هماعط ىلع

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 نوناق ىلع اهلامعتساو ةمعطألا تافص هلكأ ىف ىعاري و هللا لوسر ناك ١-

 .بطلا

 لاق يأ اَنئَدَح : لاف ٍريِرَج نْب بْهَو اَنْئَدَح : لاق بوق نب ميهار اًنكَدَح -8

 نعل اقدم ناك: ٌبْعَو لاق - محا يدخن لاف راح ديم

 : لاق كلام نب سنا نع

 : هاور) . «بطّرلاَو ربرخْا َنْيَب ُعَمْجَي َمْلَسَو هلع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر تار »
 ظ . ((عيحص) ىذمرتلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . جضانلا ريغ (رفصألا) ةيسرافلاب خيطبلا : زيرخلا

 . حرشلا قبس : جرشلا
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 : لاق ُيِلْمرلا زيرا دْبَع نب دمحم اَنئَدَح : لاك بحي نُ دمحم اَنئَدَح -

 نْب ديزي نع « َقاَحْمإ نب دمحم نع « « تْلّصلا نب ديري نب هللا دبع اتئدح

 : ةَشئاَع ْنَع « ةورع ْنَع « َناَمور
 . (ىنمرتلا : هاور) . «بطُرلاب خيطبلا لكأ مْلَسَو هْيَلَع هللا ىّلص يبا نأ

 .(؟55) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نب قاَحْسإ اَنئَدَحَو ( ح) « سنا نب كلام نع « ديس نب هَ اند ا

Eنع« ٍحلاَّص يبأ نب ليهس ْنَع ٬ كلام اَنئَدَح : لاق ْنْعَم اَنئَدَح :  

 : َلاَق ةَريره يپا ْنَع ٠ هيب
 « َمُلَسَو هلع هللا یلص هللا وير ىلإ هب اوءاجج ٍرَملا لأ اوأَر اذإ سالا ناک ر

 راتو , ارامل ىف اتل راب مُهّللا : لاَ َمُلَسَو هيلع للا ىَلَص هللا لوُسَر ُهَدَحَأ اإ

 كليلخو ٌكذبع مي ميهارنإ نإ ملا « ادم يفو اًنعاص ىف ان كِراَبو « اتتتیدَم ىف انآ

 ام لمي ةئيدمْلل كوغذأ يلإو < ةَكمل كاعد هلو كيلو كُدْبَع ىلإ « كيلو

 . هَرمتلا كلذ هيطغيق هاري ديلو َرقْصأ وعدي منا: لاَق ُهَعَم هلثمو ةكَمل هب َكاَعَد

 . ((حيحص) ىذمرتلاو ملسم : هاور)

 )١١(. مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ةرونملا ةنيدملا : انتنيدم . هللا اي : مهللا

 . ىئاضعأ هبح للخت نم ليلخلا : كليلخ . ليكلا رادقم : اندمو انعاص

 نمر رامتلا لوأ اوعمج اذإف همظعتو زه هللا ت ةباحصلا تناك : حرشلا

 آلوأ هيلإ اوبهذف « مهدالوأو مهيلهأو مهسفنأ ىلع وم هللا لوسر او رمتلا

 ةنيدملا لهأو ةنيدملل ةدايزلاو ةكربلاب اعد نأ الإ كي هنم ناك امف « رامثلا هوطعأو
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 رغصأ ي هللا لوسر ىداني كلذ دعبو « ةمركملا ةكمل ةا ميهاربإ اعد امك

 . كي هللا لوسر نم ًالدب اهلكأيل رامثلا هيطعيو ءء١ سلجي نم وأ لافطألا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . اهسفن نم رثكأ 5 هللا لوسر بحت ةباحصلا ١-
 . ةرونملا ةنيدملا ىلع اًنسح الأف ناك لب لوسرلا -

 . 9 هللا لوسر بابحأ راغصلا -۳

* * ° 

 ر

 دّمَحم نع « راتخملا نب ميهارنإ اَنئَدَح : لاَ يزال ديمح نب دمحم اَئَدَح ~۲

 تپ علا نع « را نب راع نب دمحم نب هديب يبأ نَع « قاَحْمإ نب

 : تلاق « َءارْفَع نب ٍذوعم

 يبٿلا ناک و « بغُر ءاثق نم ٌرْجَأ هِيَلَعَو بطر نم عاقب ءاَرْفَع نب اعم ين

 نم هيلع َتَمدَق َق ةّيلح ُهَدْنعَو هب هيف « ءال بح َمَلَسو هيلع هللا یلص
 .(ىقمرتلا: هاور) . هيِناَطْعأف اهنم هدي َالَمَف , ِنْيَرحَبلا

 ؛ ةيراصنألا ةيراجنلا « ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا : ىه :ثيدحلا ىوار ةمجرت

 موقلا ىقسنف هللا لوسر عم وزغن انك : تلاق « هتاوزغ ىف هتبحصو « ةرجشلا

 م يبنلا ناكو « ةنيدملا ىلإ ىحرجلاو ىلتقلا درنو ىحرجلا ىوادنو مهمدخنو

 . ةيواعم مايأ ىلإ تشاع « اهدنع لكأيو يلصيو أضوتيف اهتيب ىشغي ام اًريثك
 . (ه٥٤) وحن تيفوت

 : تادرفملا ىناعم

 a رجأ . هيلع لكؤي ىذلا قبطلا : عانق

 . (ءاثملا ة ةبح عونط لوأ) ءاثقلا راغص دارملا : بغز

 . نامعو ةرصبلا نيب ميلقإ : نيرحبلا . هريغو بهذ نم هب نيزتي ام : ةيلح
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 هيف كُن ذوعم تدب عيبرلا عم اًقبط 42 ءارفع نب ذاعم ىباحصلا لسرأ : حرشلا

 (رئاشبلا ىهو ةريغص بوبح) ءاثقلا تابن علط لوأ هيف ريغص قبط هيلعو بطر
 يلي لوسرلا لبق املف « ءاثقلاو بطرلا بحي وَ هللا لوسر نأ ةباحصلا ملعل كلذو

 ةنفح ذخأف 86 هللا لوسرل نيرحبلا نم تءاج بهذ نم ةيلح كلذ قفاو ةيدهلا

 . اهل ةيده ذوعم تنب عيبرلل اهاطعأو هيدي ىدحإب
 هدنع نم ىشب ئفاكي نأ ئش هيلإ ىدهأ اذإ كي هللا لوسر ىده نم : ةدئاف

 . هادهأ نمل ةيده هيطعي

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . بحي امب ةَ هللا لوسرل ةيدهلا ىلع ةباحصلا صرح ١-

 . 285 هللا لوسر دوجو ءاخس ةدش - ؟

* * * 

 ليقع ِنْب دمحم نب هللا دبع نع يرش اَنَدَح : لاق رجح نٻ يلع اَئَدَح ٠7-

 هلم ياطغاف فز جاو نطو نو عاتقب ملو باع هللا ىلص ىلا بأ
 . (ىذمرتلا : هاور) . ءاَبَمَذ : َتْلاَق وأ ايلُح هفك

 . )۲٠۲( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 . حرشلا قبس : حرشلا
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 هللا لوسر بارش ةّفص ىف ءاَج ام باي ١*-

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 ْنَع « يرل ِنَع «رَمْعَم نع « ناّيفس اَنئَدَح : لاَ َرَمع يبأ نبإ اَئَدَح - ۰4

 : َْتّلاَق « ةشئاع ْنَع « ةورع

 . «ُدِراَبْلا ُولُحْلا َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا لوُسَر ىلإ باّرشلا ّبَحَأ ناک ,

 نع « ٍرَمْعَم نَع « تيَِحلا انه « ةَنييع نب نايفس ىَوَ انَكَه : ىسيِع وبأ لا

 ريغ « قازرلا د ٍديَعو « كرابملا نب هلا دبع هاورو . ةَ ةشِئاع ْنَع « ةورع ْنَع « يرْهرلا
 هل حالم 2

 مو ًالسرم ملو هيلع هللا ىَلَص يلا نَع « ّيِرْهَزلا نع « رمه نع  ٍدحاو
 ور روو

 « يِرْهْزلا نع « دحاو ريغو سنوي ىَوَر انكَهَو . ةَ ةشِئاَع ْنَع « ةورع نع هيف اوركذي
 نم ةَئبّيع نب هدتسأ اإ : فاو لاق ًالّسرم ملص هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . سالا ني

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ؛ درابلا ولحلا وهو #8 هدنع بارشلا بحأ نع ع ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 ىف هي هبجعي ناك ولحلاف « هترارح ةدشو وجلا ةعيبط عم بسانتي ناك ام كلذ نأل

 درابلاو ‹ ةحصلا ظفح نم هيف امل درابلا لسعلا ءام بارشو بطرلا ةصاخ ئش لك
 ثيح بارشلا ىف بسانتلا دجي ثيدحلل رظانلاف « ندبلا ظفحيو ةرارحلا عمقي

 . ةرارحلا عمقي امو راحلا نيب عمج

 . ةدعملا لسغيو مغلبلا ليزي قيرلا ىلع لسعلا ءام برش : ةدئاف

 . ةرطفلا هنأل ؛ ىش لك ىلع نبللا بارش لضفي 6 هللا لوسر ناك : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . ماعطلاو بارشلا نم اهجوز بحي ام فرعت ةحلاصلا ةجوزلا ١-

 . بارشلا صئاصخب هو لوسرلا ةفرعم -"
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 نب يلع اَنكَدَح : لاَ ميهار نب ليِعاَمْسإ اح : لا ميم نب دمج الح 0

 : لاق سابع نا نع « ةلمرح يِبأ نبا وه رَمع نع « يَ
 ةلوميم ىلع ديلولا نب ةلاحو ائ ملَسَو هيلع هللا ىل هللا لوس حم تلح

 E E نبل نم ءائإب اَنئءاَجَف
 ام: َتْلَقَف اًدلاَخ اھب َتْرْئآ تش نإف < كل ةبّرشلا : : يل َلاَقَف , هلامش ىَلَع دلاَحَ

 3 سو ل هلا ىلص هللا لوس لق مل , ذحأ كروس لَ رار تنك
 هللا ُهاَقَس ْنَمَو « هئم اًرْيَخ اًنْمعْطَأَو هيف اتل كرا مهلا : ليل لقيلف و « اّماَعَط ُهَّللا ُهَمَعْطَأ

 ديس قا ل رمل

eاع يم ملو هللا ىل یئ يوت برات تب ویت  
 ىف سالا فَّلَتخاو ؛ صأا ِنْب يري ةلاخو « سابع نب ةّلاَحو « ديلولا نب ِدِلاَ

 « دير نب يلع نع مهضْعَب ورق « ناعدج نب يَ نب يِلَع نَع « يڊحلا اذه ةياور

 نب ورمع نع: َلاَقق دي نُ يِلَع نع « ةَبعش یورو « َةلمرَح يِبأ نب َرَمع نع

 . ((نسح) ىذمرتلاو « هجام نبا : هاور) . ةّلَمرَح ر

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . (بارشلا لضف) « ةيقبلا» رؤسلا : كرۇس . تلضف : ترثآ

 سلجو (ديلولا نب دلاخ ةلاخ) ةنوميم ةديسلا ىلع ي هللا لوسر لخد : حرشلا
 نب دلاخ 5 هلامش نع سلجو « اريغص ناكو سابع نب هللا دبع ب هنيمي د نع

 : سابع نبال لاقف ي هللا لوسر برشف نبل نم ءانإب ةنوميم ةديسلا تءاجف « ديلولا

 نإف ‹ سلجملا ىف مدقي نيميلا بحاصو « نيميلا نع كنأل ؛ كل نآلا بارشلا

 سابع نبا باجأف «ديرت امو تنأف نبللا ةبرش هيطعتف اًدلاخ لضفت نأ تدرأ
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 ريخلاب و هللا لوسر اعد مث « برشف هللا لوسر اي كدعب اًبارش كرتي ىذلاب تنك ام
 ىفكي ىذلا ديحولا ئشلا وه نبللا نأ ربخأ مث بارشلاو ماعطلا ىف ةدايزلاو ةكربلاو

 . شطعلاو عوجلا هبراش

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ةو هبارش لضفب كربتلا ىلع ةباحصلا صرح .
 ١ نم یش لك ىف ةنس نيميلا ميدقت :

 . دي هيده نم ريبكلاو ريغصلا رطاخ ربج -'

 . دئاوفو ةكرب نم هيف ام ةرثكو نبللا بارش ةيمهأ -
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 هّللا لوُسَر برش ةّفص ىف َءاَج ام ُباَب ۲
 . مّلسو هيلع هللا ىَلص

 « لوألا ٌمِصاَع اَنئَدَح : لاق ٌمْيَشُه اَنكَدَح : لاق عم نب دَمْحَأ اَنَدَح -
 : سابع نبا نع « يَا ِنَع « ةريِغمَو

 « ىراخبلا : هاور) .«ٌمئاَق َوُهَو َمَرْمَر نم برش َمُلَسَو هْيَلَع هللا ىّلص يتلا نأ»

 . (ىذمرتلاو « ملسمو

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 لي هلعف يلع ثيدحلا صن دقو « ةي هبرش ةيفيك ىف بابلا اذه : حرشلا
 نع ىرخأ ثيداحأ ىف ىهن دق وب هنأ عم « اسلاج سیلو اًمئاق هنوك لاح برشلل

 هيزنتلل لب ميرحتلل سيل ىهنلا نأ ىلع لديل ثيدحلا اذه ءاجف « اًمئاق برشلا

 . (همدع لضفألا)

 ؛ كلذ زاوج انملعي ىتح هقح ىف اًبجاو ناك اًمئاق وَ لوسرلا برش : ةدئاف

 . طق اموركم لعفي مل و هنأل

 . اًمئاق برشلا نم لضفأ اًسلاج برشلا : ةدئاف

 عمجي نأ نكمي لب ةخوسنم تسيل اًمئاق برشلا ىف ةدراولا ثيداحألا : ةدئاف

 . «هلامهإ نم ريخ صنلا لامعإ » : ةدعاقلاو . اًسلاج برشلا ثيداحأ نيبو اهنيب

 نايبل الإ هلعفي ملو ردان وهف امئاق امأ « اسلاج برشلا هيي هبرش بلغأ : ةدئاف

 . ميرحتلا مدع وهو هيف ىعرشلا مكحلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هبرش ةلاح سولجلاو مايقلا زوجي مزمز ءام برش ١-

 . مارح سيلو حابم اًمئاق برشلا -؟
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 « ٍمّلعملا ِنْيَسح نع « ٍرَفْعَج نب دَمَحُم انْكَدَح : لاق ديم نب ةي انْكَح ۷

 : لاق ِّدَج نع « هيبأ نع « ٍبْيَعَش نب ورمَع ْنَع
 :OF (اًدعاَقَو اًمئاق برش مْلَسَو هْيَلَع هْيَلَع ُهّللا ىّلص هللا لر تاو

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا

 ‹ شيرق نم « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 « ةينايرسلا نسحيو « ةيلهاجلا ىف بتكي ناك « ةكم لهأ نم « كاسنلا نم « ىباحص
 ربكأ هوبأ سيلو « ةيمهسلا هبنم نب جاجحلا تنب ةطئار يه : همأو . هيبأ لبق ملسأو
 بورحلا دهشي ناكو « ةدابعلا ريثك ناكو « اهوحن وأ ةنس ةرشع ىدحإب الإ هنم

 عم نيفص .دهشو « كومريلا موي هيبأ ةيار لمحو « نيفيسب برضيو « تاوزغلاو
 ىف اوفلتخاو « هتايح رخآ ىف يمعو « ةريصق ةدم ةفوكلا ةيواعم هالوو « ةيواعم

 . ثيدح )7٠١( هل . نيتسو سمخ ةنس ىفوت « هتافو ناكم

 ةرم مئاق وهو برش دق وهي هللا لوسر ىأر هنأ ليلجلا ىباحصلا انربخي : حرشلا

 دئاوف نم هيف امل اًسلاج برشلا هي هلاوحأ بلغأ نأل « اًريثك سلاج وهو برشو
 . ةريثك

 لفسأ ىلإ هذوفن ةعرس مدعو « ةدعملا ىف ءاملا رارقتساو « ىرلا لوصح : اهنم

 .. نطبلا
 . هريغ نم أنهأ اًسلاج برشلا : ةدئاف
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 نع لوألا صاع نع «كِراَبملا نإ اَنَدَح : لاق رجح نب يلع اتد -۸

 : لاق سابع نبا نع« ىعشلا

 : هاور) . (ٌمئاق وهو برف مرن . . سَو ِهِيَلَع هللا ىَلص يبا تْيَقَس»
 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ب رتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : حرشلا قبس : حرشلا
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 ت

 : ًالاق « يِفوكلا فيِرَط ن َدّمَحَمَو ءَِالَعْلا نب دمحم بيرك وبأ اتدح - "8

 نب لآرنلا نَع « ةَرَسْيم نب ِكلَملا ِدْبَع نع « شَّمْعَألا نع ؛ « ٍلْيضفلا نبا ان اَنكَدَح

 < لات رك
 ها مس

 صمت هيدي لق اك هنم ذاق ةبحّرلا ىف رر ءاَم نم زوکب « يلع ىت »

 اذَه : لاق م ٤ مئا َوُْهَو برش 2 ُهَْأَرَو ِهْيَعاَرْذَو ُهَهْجَو حسَمو قشنتساو

 : هاور) .«َلَعَف َمَلَسَو لع هللا یلص هللا َلوُسَر تار اَذَكَه , ثدخُي مل نم ُءوُضُو

 . (ىذمرتلاو « دواد وبأو « ىراخبلا

 ملسم هركذ « ىفوكلا ىلالهلا ةربس نب لازنلا : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 لاتو ريق ىغا 2 ىظفرانلا :لاقو + يماعلا م نلوألا ةقنطلا ىف عشت ةباؤ

 نعو ةي ىبنلا نع ىور « ةبحص هل ةربس نب لازنلا : دوعسم ىبأ دنس ىف ىزملا
 یا
 : تادرفملا ىناعم

 . ءام ءولمملا ءانإلا : زوك

 انه دارملاو « مكحلا وأ ظعولل سلجملا هيف ماقي ىذلا عستملا ناكملا : ةبحرلا

 ..ةفوكلا ةبحر
 . (ةفاظنلا) ىوغللا ءوضولا دارملا : ثدحي مل نم ءوضو

 ىف ةفوكلا دجسمب مكحلاو ظعولا ناكم ىف ه5 ىلع مامإلا سلج : حرشلا
 ضمضمتو هدي فظنف ءاملا نم ءولمم بوكب لجر هءاجف هتفالخ نمز قارعلا
 ةأر حسمو ءاضعألا ىلع ءاملا ناليس ريغ نم هيعارذو ههجو حسمو قشنتساو

 تيأر اذكه لاق مث * اًفقاو هنوك لاح ءاملا ىقاب برش هنأ ثيدحلا ىف دهاشلاو

 . اًفقاو برشي ىأ وهل هللا لوسر
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هريغو ئضوتملل ةبولطم ةفاظنلا ١-
 ةقيرطب اهنيد رومأ ةمألا ميلعتو « ةي لوسرلا لاعفأ لقن ىلع ةباحصلا صرح -؟

 . ةلهسو ةيلمع



 نب ثراولا دبع ان َدَح : ًالاق « ِداَّمَح نب فسويو « ديِعس نب ةبيتق اَنْتدَح -۰

 : ِكِلاَم نب سنا َنَع « ماَصع يا نع « ٍديِعَس

 : لويو « برش اذإ الت ءانإلا ىف سقي ناك ّمّلَسَو هْيَلع هللا یلص يتلا نأ,

 . (ىذمرتلاو « ملسم : هاور) . «ىَوْرَأَو ارم ما وه

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىواز ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . اعفن دشأ : ىورأ . اربأو أنهأ : أرمأ

 ةعفد برشلاف « ةدحاو ةعفد ءاملا برش مدع هي هللا لوسر ىده نم : حرشلا

 راخبلا دعاصتي ةرثكب ةدعملا ىلإ لصو اذإ ءاملا نألو « ةدعملا دسفي دق ةدحاو

 مث «ءانإلا جراخ سفنتي مث ةبرش برشي 5 ناكف « اعفن لقأ هبرش نوكي وأ بعتيف
 سفنتي مث ىهتني ىتح برشي مث « ءانإلا جراخ ةيناث ةرم سفنتيو ةبرش برشي
 . ةثلاثلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 نم ةجراخ ههيرك ةحئار وأ هوركم ىأب ءاملا ةباصإ مدعل ءانإلا ىف سفنتلا مدع ١-

 . براشلا فوج

 . براشلا مسجل ديفم ةرم نم رثكأ ىلع برشلا ١-
 . هدعب برشي نم وأ براشلل ررض ىأ نع دعبلا ٣“
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 ال ل <

 بيرك نْب نييشر ْنَع 500000 5 لاق مش نب يلع اَئَدَح ا
 : سابع نبا نع « هيبأ نع ؛

 ىذمرتلا : هاور) . «ِنْيكَرَم سفن برش اَذإ ناك َملَسَو هيلع هللا ىْلَص يبا نأ

 . ((بيرغ ثيدح : لاقو)
 )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

۲۰ 



 ىلوألا نيترم ءانإلا جراخ هبرش ىف سفنتي ناك هب هنأ ثيدحلا حضوي : حرشلا

 ‹ ىهتني ىتح برشلا ىف رمتسي مث « ةيناثلا ةبرشلا دعب ةيناثلاو ىلوألا ةبرشلا دعب
 قباسلا ثيدحلا نيب ضراعت كانه سيل كلذبو « ثلاثلا سفنتلا سفنتي كلذ دعبو

 . ثيدحلا اذهو

 ةنسلا لصحتف « ثالثلا نع ليلقتلا زاوج نايبل نيترم سفنتلا نوكي دق : ةدئاف

 . تاقوألا ضعب ىف ناك كلذ نأ وأ « ثالثلا لمكألاو « طقف نيترمب

* * * 

 ْنَع « رباَج ِنْب ديزي ُب ديزي َنَع « نايفس اَْكدَح : لاق رمع يبأ نبا اندح - ۲

 : تاق « ةشّبك هتدج نع « ةرمَع يأ نب نَمْحّرلا ِدْبَع

 ْتْمَقَف < امئاَق ةقّلعُم ةبرق نم برش َمْلَسَو هيلع هللا ىلَص يبا َّيَلَع لَخَد»

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . «ةنعطَقف اهيف ىلإ

 تنب ةشبك هتدج نع ةرمع ىبأ نب نمحرلا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 اهثيدح جرخأو « راجنلا ىنب نم هيبأل ناسح تخأ « مارح نب رذنملا نب تباث
 . ىلعيوبأو ىذمرتلا

 : تادرفملا ىناعم

 . قلعيو ءاملا هيف عضوي دلج : ةبرق . مف : ىف

 ىبأ نب نمحرلا دبع ةدج ةشبك) ىهو ةأرما تيب 8: هللا لوسر لخد : حرشلا

 تعرسأف « وه اًمئاق هنوك لاح ةبرقلا مف نم برشف ةقلعم ءاملا ةبرق ىأرف (ةرمع
 « هيلع هيتفش عضوو « وي لوسرلا هنم برش ىذلا ةبرقلا مف تعطقو رادلا ةبحاص

 . ميظع فرش نم هلايو هو لوسرلا هسم دقف « هب كرابتتو هب ظفتحتل
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هيزنتلل امئاق برشلا نع ىهنلا نأ ١-

 . هراثآب كربتلاو يَ هللا لوسرل ةباحصلا بح ١-
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 ةرزع اَنْئدَح : لاق يدهم ن َِمْحّرلا دبع اَنَدَح : لاَ راب نب دمحم اَْئَدَح - ۴
 : لاق هلا دبع نب ةَماَمُت نَع « يِراَصْنألا تبا ن |

 هللا ىَلَص بلا نأ , أ َمَعْرَو « اَ ءانإلا ىف سقي تالت نب نينا

 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . «اَنالَف ءانإلا ىف سفن ناك ّمْلَسَو هيلع
 قالو كلام وب حلا SC ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . ثيدحلا ليلق ةمامث ناكو « ةينابيشلا نالف تنب

 « 6 لوسرلا لعفب ىدتقي نيمألا يي لوسرل a حرشلا

 لعف اذكه : مهل ًالئاق برشلا ةيفيك نيعباتلا ملعي مث « زي برشي ناك امك برشيف

 . هي هللا لوسر

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةيلوقلا ةنسلا غلبن امك ةيلعفلا ةنسلا غيلبت ١-

 . ىلاعت هللا ىلإ تابرقلا مظعأ نم ويي هللا لوسر ةنس سانلا ميلعت ١-

 . هلعافك ريخلا ىلع لادلا -

 « ٍجْيرَج نا ِنَع « ٍمِصاَع وبأ أ اَنكدَح : لاق ِنَمْحّرل ٍدْبَع نب هللا دْبع اَنئَدَح 5

 نب سا نع« «ِكِلاَم نب سئأ ةا نبا ِدْيَر نب ِءارَبلا نع « ميركلا ِدْبَع نع

 : كلام

EGEديب ميلا يق م  

 ىذمرتلا : هاور) . ءاَهنَعَطَمف ةبرقلا سار ىلإ ميس أ اتَماَقَف «ٌمئاَق وهو هب 3

 ا

 )١(. مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

E a O 

 لديل « اًمئاق هنوك لاح ةبرقلا مف نم برشف ءاملاب ةءولمم ةقلعم ةبرق 5# كلام

۲۰۸ 



 « طقف هيزنتلل وهف ىهن نم درو ام لب « اًمرحخم سيل هنأو « اًمئاق برشلا زاوج ىلع

 اًكربت هب تظفتحاو كي هللا لوسر هنم برش ىذلا ةبرقلا مف تعطقو ميلس مأ تماقف

 . زاوجلا ىلع لدف كلذ نم هك اهعنمي ملو ويكي هللا لوسر مف هسم ئشب

 ش : ثيدحلا نم دافتسيام

 : اتاق ت خلا لا رح ىلع كيك انلا <

 . 85 هللا لوسر راثآب مهكربت ىلع ديدشلا ةباحصلا صرح ىلع ديكأتلا -
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 چ

 ر

 ll . لبا تپ هديب اح

 . ناق بري نك ملو هيلخ هللا ىلنم شا او

 دههاوش هلو) ىذمرتلا : هاور) . لبات تني ةدْيَبع : مهضعَب لاقو : مسيع وبأ : لاق
3 

 . ((ةحيحص

 دبع نب بيهأ نب كلام صاقو يبأ نب دعس : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نئادمو « قارعلا حتاف « ريمألا ىباحصلا : قاحسإ وبأ « ىرهزلا ىشرقلا فانم

 ‹ هللا ليبس ىف مهسب ىمر نم لوأو « ةفالخلل رمع مهنيع نيذلا ةتسلا دحأو « ىرسك

 )١7 نبا وهو ملسأ « مالسإلا سراف هل : لاقيو « ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأو
 لهأ ةتسلا دحأو « ةيبيدحلاو اًردب دهش نم دحأو « نيلوألا نيقباسلا دحأو « (ةنس

 ‹ برعلا لئابقل اًططخ اهلعجف ةفوكلا ضرأ لزنو « ةيسداقلا حتتفاو « ىروشلا
 هرقأو ‹ باطخلا نب رمع ةدم اهيلع اّيلاو لظو « اهيف رودلا ترثكف اراد اهب ىنتباو
 بتك ىف هل . هرصب دقفو ًاليلق ماقأف ‹ ةنيدملا ىلإ داعف هلزع مث اًئمز نامثع
 « ةنيدملا نم لايمأ ةعبس ىلع « هرصق ىف قيقعلاب ىفوت . اًثيدح )۲۷١( ثيدحلا

 . نيسمخو سمخ ةنس اهيلإ لمحو
 . ثيدحلا حرش قبس : حرشلا
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 سمس تالا هم

 ملسو ِهْيَلَع هللا ىلص هللا لوُسَر رُطَعَت ىف َءاَج ام باب م

 : لاق اق يربيرلا دَمْحأ وب أ اتد : اولاق داو ريو « عفر نب دمحم اَنئدَح -7

 نع < « كلام نب سنا نب ىسوم نع « راّتخملا نب د هللا دبع نع « ناش اَنَتَدَح

 : لاق هيبأ

 « دواد وبأ : هاور) . «اهْنم بيَ ٌةَكْس مْلَسَو هْيَلَع هللا ىلَص هللا لوُسَرَل ناك د

 1 (ىذمرتلاو

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبْس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . اهب رطعتي : بيطتي . بيطلا هيف عضوي فرظ : ةكس
 عضي مل نإو كسملا ةحئار هنم حوفت قيرطب رم اذإ هَ هللا لوسر ناك : حرشلا

 دنع مان هنأ) : ملسم ىور دقو « كسملا نم بيطأ ناك ويي هقرع نأ درو لب « بيطلا

 مأ اي نيعنصت ىذلا ام : اهل لاقف « ظقيتساف اهتروراق ىف هقرع تتلسف قرعف سنأ مأ

 هقرع عضت ىأ (بيطلا نم بيطأ وهو « انبيطل هلعجن كقرع اذه : تلاقف ؟ ميلس

 هيف فرظ هدنع كي هللا لوسر ناك كلذ عمو « مظعأو لمجأ نوكتل ةحئارلا ىف كي

 . بيطلا ةدايزل الإ كاذ امو هدسج ىلع هنم عضي بيط

 . ةرشاعملا نسح نم هنإف عامجلا دنع نيجوزلل بيطلا عضو بحتسي : ةدئاق

 جحلاب مارحإلا دنعو نيديعلاو ةعمجلا موي بيطلا عضو بحتسي : ةدئاف
 . هللا ركذو ملعلاو نآرقلا ةءارق دنعو لفاحملاو ةعامجلا ةالص روضحو ةرمعلا وأ

 . هئاسن وأ هتجوز عم جرخ اذإ لجرلل بيطلا عضو زوجي ال : ةدئاف
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نيلسرملاو ءايبنألا ننس نم بيطلا - ١

 ١ - ليمجتو ةفاظن وه لب دهزلا ىفاني ال ةحئارلا نسحب مامتهالا .

 ٣- كسملا نم بيطأ يك هللا لوسر قرع .
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 هْيَلَع هللا ىَلَص يملا نإ : سا َلاَقَو « بيطلا دري ال < كلام ْنْب نأ ناک ١

 . (ىذمرتلاو « ىئاسنلاو « ىراخبلا : هاور) . «بيطلا در ال ناک َمْلَسَو

 . )1١7( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ةيكزلا ةحئارلا : بيطلا . ضفري ال : دري ال

 للعو « هضفري الو هلبقي ناك بيط هيلإ ىدهأ اذإ 5# كلام نب سنأ : حرشلا
 بيطلا نأ ببسلاو « هيلإ ىدهأ اًبيط دري مل هنإف « يي هللا لوسرب ىدتقي هنأ كلذ

 . ةحئارلا بيط « همشي نم لكلو كلاملل هعفن « لمحلا فيفخ « ةنملا ليلق

 . هادهأ نمل اهنم مظعأ وأ اهلثمب ئفاكيو ةيدهلا لبقي يي ناك : ةدئاف

 نم لكو وه لب طقف وه ديفتسي ال هبوث وأ هدسج ىلع بيطلا عضاو : ةدئاف

 . بيطلل لماح الإ وه امو ةماع ةدئافلاف « هتحئار مش

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- هريغلو هسفنل عفان ملسملا .

 . ةبحملا بلجت ىهف ةلوبقم ةيدهلا ۲
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 نب منسم نب هللا ِدْبَع نع « كيف يپا نبإ اَنَدَح : َلاَق ديس نب ةي انئَدَح -۹۸

 م.
 : لسو ةا هللا نلص هللا لوسر لاق: َلاَق َرَمع نبا نع « هيبأ نع « بدنج و

 ثيدح : لاقو) ىنمرتلا : هاور) . «ُنَبللاَو , ُنْهّدلاَو « ُدئاَسَوْلا : در ال ث 57

 . ((بيرغ

 . (40) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
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 : تادرفملا ىناعم

 (ةدخملا) مونلا دنع سأرلا تحت عضوي ام : دئاسولا

 نو ا الو ةموصخلا عفرو دولاو ةبحملا ىلع ليلد ةيدهلا : حرشلا

Eياما  Eهذه صخ 5 هنکل (اوباحت  

 ىذأتي ال ىتح درت الف « ةنملا ةليلق اهنأل < «نبللاو نهدلاو دئاسولا» ةثالثل

 ا
 هريغو اهنم كلاملا ديفتسي ةبيط ةحئار هل نهدلا كلذك « اهيلع ماني وأ هريغ ةدخملا

 ناك ام لك ة ضن ل نا ا

 . ةليلق هيف ةنملاو اًماع هعفن

 سولجلا دنع اهيلع دمتعي ىأ اهب دسوتي هنأل مسالا اذهب ةداسولا تيمس : ةدئاف

 . مونلا وأ

 . اهيلع دخلا عضول (ةدخم) ىمست ةداسولا : ةدئاف

 .هعم سلجي نم ىطعيو هسفنل هنم ذخأي ناك هَ لوسرلل ىش ىدهأ اذإ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . زا هيده نم سانلا رطاوخ ربجو بولقلا فيلأت ١-
 . ىلاعتلاو ةنملا نم ةيلاخ نوكت نأ دبال ةيدبهلا - ؟

 . سانلل عفنلا مومع -*

 نع ۽ نايس نع « يرفَحلا دوا وبأ اًنكَدَح : لاق ور اًنكَدَح -۹

 هللا لوس َلاَق : َلاَق ةَرْيَره يبأ نع « ٍلجَر نع « ةَرضَ يبأ نع م « يرْيرجلا
 االف

 يفخو هلو رهط ام ءاَسنلا ُبيطَو لو يفحو ةر رهط ام لاَجّرلا بيط»
 . ((نسح 06 : لاقو) ىنمرتلا : هاور) . هع

 . )١١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
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 ءمشت هرهاظ ةحئار هل هنأ هتفص لجرلا هلمعتسي ىذلا بيطلاب انه دارملا:حرشلا

 اذإ هلمعتست ىذلا رطعلا ةفصف ةأرملا امأ « ربنعلاو كسملا لثم رهظي الف هنول امأ

 ةحئار هل سيل رطعلا نوكي نأ مراحملا ريغ روضح-ىف وأ اهتيب نم جورخلا توارأ

 . نارفعزلا لثم رهاظ نول هلو مشت

 . تءاش فيك رطعتت نأ اهل اهجوز عم اهتيب ىف ةأرملا : ةدئاف

 تملع اذإ امأ ‹ هوركم اهتيب جراخ ةأرملل ةحئار هل ىذلا بيطلا عضو : ةدئاف

 . مارح وهف ةنتفلا ىلإ رجي هنأ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةنس بيطلا نأ ىلع ديكأتلا ١-

 . اهيلإ ىدؤي ئش لك نع دعبلاو ةنتفلا مدع ةاعارم - ١
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 نع  'يِريرجلا ِنَع « مير نب ليام اتا : لاق رجح نب يِلَع اتد - ۰
 ا ھر ٤ ,foe هلو ار ٤

 مسو ِهْيَلع هللا ىَلَص يلا نع « ةريره يبَأ نع ؛ يوافطلا نع « رض يِبأ

۹ 

 و
 9 سا موت م ٠ه م

  “۲١الا« يلع نب ورْمَعو « ةفيلَخ نب دمحم اَئَدَح 0

 لاَق : َلاَق يَا َاَمْلع يأ نَع « ناتح نَع « فاصلا ٌجاَجَح اَنئدَح :
 : ملَسَو يل هللا ىَلص وللا لو

 . «ةّنجْلا نم جرح ُهَلإَف هدر الف َناَحْرلا ْمُكْدَحَأ يطغأ اَذإ »
 : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . ثيدحلا اَذَه َرْيغ ناحل فرع الو : ىسيع وبأ لاق

 6١ كك

 . ((بيرغ ثيدج

 ©تقولا خيش « ةجحلا « مامإلا « ىدهنلا نامثع وبأ : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت ٠

 مرضخم « ىرصبلا يدع نب ؤرمع نبا « ىلم نبا : ليقو « لم نب نمحزلا دبع
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 « هري ملو « يي يبنلا دهع ىلع نامثع وبأ ملسأ « مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ « رمعم

 نع ثدحو « تاوزغ اهدعبو رمع ةفالخ ىف ازغو « ةاكزلا هلامع ىلإ ىدأ هنكل

 دهشو « مهاوس ةفئاطو « سابع نباو « بعك نب يبأو « دوعسم نباو « يلعو « رمع

 . ةئام ةنس تام . كومريلا ةعقو

 : تادرفملا ىناعم

 . هلك بيطلا وأ « ةحئارلا بيط تابن لك : ناحيرلا

 نإف نيملسملا نم دحأل ناحيرلا ىطعأ اذإ هنأ هيلي هللا لوسر اندشري : حرشلا

 دقف « ةنجلا نم تجرخ هروذب « حيرلا بيط « لمحملا فيفخ هنأل ؛ هذخأ ةنسلا

 لمعلا ىف ةدايزلا ىلع مهثحيو ةنجلا بيط دابعلا هل ركذيل ايندلا ىف بيطلا هللا قلخ
 . ايندلا بيط نم ريثكب مظعأ ةنجلا بيط نإف « حلاصلا

 . ماع ةئامسمخ ةريسم نم هحير مشي ةنجلا بيط نأ درو : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ايندلا بيط نم مظعأ ةنجلا بيط ١-

 . ةنس بيطلا لوبق - ؟

 . حلاصلا لمعلا ةدايز ىف بيغرتلا -

* 

 ا

 18 : َلاَق ينادْمَهلا ديس ِنْب ٍدِلاَجم ِنْب َليِعاَمْسِإ نب رمع اَنئَدَح - ۲ 2“ يب

 : لاق هللا ِدْبَع نب ريرج نع « مزاح يا نب سيق نع « نايب نع

 لاقف « رازإ ىف ىَشَمَو ءار ٌريرَج ىقلأف ٠ باَطَحْلا نِ َرَمُع ْيَدَي َنْيَب تظضرُع»
 ام الإ ريرج نم ٌةَروُص َنَسْحَأ الجر تيار ام : مْوَقْلل ُرَمُع لاقف . َكءاذر ذح : هَل

 . (ىذمرتلا : هاور) . «ٌمالّسلا هّيلَع فْسوُي ةَروُص نم اعل

 نب رصن نب كلام نب رباج نب هللا دبع نب ريرج : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 « هللا دبع وبأ : ليقو « ورمع ويأ « ليمجلا ليبنلا ريمألا « فوع نب مشح نب ةبلعث

 فسوي وه : رمع لاق « ةباحصلا نايعأ نم « ناطحق نم : رسقو « ىرسقلا ىلجبلا
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 ىدحإ ةنس ريرج ىفوت . رركملاب « ثيدح ةئام نم وحن ريرج دنسمو . ةمألا هذه
 . نيسمخو عبرأ ةنس تام : ليقو « نيسمخو

 : تادرفملا ىناعم

 . دسجلا ىلعأ رتسيو سبلي ام : ءادر

 . ةبكرلا تحت ىلإ ةرسلا نم دسجلا لفسأ رتسيو سبلي ام : رازإ

 . رظنم « ةئيه « لكش : ةروص

 ةكرببف ريرج ردص ژي برضف ليخلا رهظ ىلع تبثي ال ريرج ناك : حرشلا
 باطخلا نب رمع دهع ىفو « عقي ملو تبث ليخلا بكر اذإ اًيوق راص ةبرضلا هذه

 باطخلا نب رمع مامأ هدسج ةمالسو هتوق ربتخيو هلاح رظنيل ريرج هيلع ضرع
 مث هءادر سبلي نأ باطخلا نب رمع هرمأ هتوق ترهظ املف « رازإلاب هتروع رتس دقو

 فسوي لامج نسح ىف درو ام الإ ريرج ةروص نم ةروص نسحأ تيأر ام : لاق

 نسح « ةروصلا نسح ناك اريرج نأ هيبشتلا هجوو « مالسلا امهيلع بوقعي نبا
 . 8ك هللا لوسرب اًيدتقم « ةحئارلاو بيطلا

 . «ةحئارلا بيط ابلاغ همزلي ةروصلا بيط» : رجح نبا لاق : ةدئاف

 ناف ةجولا انآ اخر نقلا امل لا هج نم روض نبع ا زير ناك فاق

 . اهجو ةباحصلا لمجأ هذ ةيحد

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هتنسب كسمتلاو ه8 هللا لوسرب ءادتقالا - ١

 .'لاجرلا ةماسو ىف ىلعألا جذومنلا الفيلا فسوي ١-

* ¥ ¥ 
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 ص ل ص ےس

 ےےا

AASةَماّسأ نع « دوسألا نب دْيمح اَنََدَح : َلاَق يرطب ةَدَعْسَم نب ديمح اَئَدَح  

 ٠ : ْتَلاَق « ةشئاَع نع « ةورع ْنَع « يِرْهُزلا نع « دير ن

 ناك كر « اڌَه مكس در مْلَسَو هلع للا ىَلَص هللا لوُسَر ناک امر

 . ((نسح) ىذمرتلا : هاور) . (هْيَلِإ سّلَج ْنَم ُهَظَفْحَي < لنصف نب مالك ملك

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . حضاو : نّيِب .٠ لاجعتساو ةعرسب مالكلا وه درسلا : درسي

 . ضعب نع لصفم : لصف
 مدع ىهو وهب همالك ةفص نع كف نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 عيطي ىتح همهفيو بطاخملل لصي نأ مالكلا نم ضرغلاف « مالكلا ىف ةعرسلا

 الو « مالكلا ضارغأ نم كلذ ريغو ةحيصنلا نم ديفتسي وأ ىهنلا بنجتي وأ رمألا
 نإ مث « مالكلا مظعم باعيتسا مدع وأ ‹ مهفلا مدع ىلإ ىدؤت دق ةعرسلا نأ كش

 .نإف « هظفحي نأ عماسلا عيطتسي ثيحب ًالصفم « عماسلل احضاو ناك وي همالك

 هيلع ماقو هب متهنو هيلع ظفاحن نأ انرمأ عرش وه لب « ايداع امالك سيل يي همالك
 . اهيلع قفتملا ةعبرألا عيرشتلا رداصم نم ىناثلا ردصملا ىه ىتلا ةنسلا ملع

 ادر مهعرتمأو اًمالك مهبذعأو اًناسل قلخلا حصفأ هي هللا لوسر ناك : ةدئاف

 . اًنايب مهحضوأو اًقطنم مهالحأو

 . لطابلاو قحلا نيب لصاف يَ همالك : ةدئاف

 نم ناك نإو ىتح عمسيل سلجي مل نإو هظفح وي همالك عمس نم : ةدئاف
 . رافكلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هعم سلجي نم مهفي نأ و هللا لوسر صرح ١-
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 ىف ةعرس الو ضومغ الب اًحضاو مالكلا نوكي نأ ثيدحلا ظفح لئاسو نم ١-

 . ةيبرعلاب ملكت نم حصفأ كي هللا لوسر “۳
# * # 

 : لاق ِكِلاَم نب سا ْنَع « ةَماَمُت ْنَع « ىتملا
 : هاور) . نع َلَفْعش االت ةَملكْلا يعي َمُلسَو هلع هللا ىَّلَص هللا لوُسَر ناک »

 . ((نسح) ىذمرتلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . مهفتل : لقعتل . رركي : ديعي

 ديعي ةي ناك دقف ‹ ظفحلا ىلع دعاسي ةلمجلا وأ ةملكلا راركت نإ : حرشلا

 ظفحي ىتح ةشلاثلاو بابشلا ظفحي ىتح ةيناثلاو راغصلا ظفحي ىتح ةرم همالك
 نوظفحي اوناك مهرامعأ فلتخمب ةباحصلا نم اريثك نأ درو دقو « خويشلاو رابكلا

 . وص همالك نم ريثكلا

 ةثلاثلاو ‹ ىعولل ةيناثلاو « عامسإلل ىلوألا ةرملا مالكلا ىف راركتلا : ةدئاف

 : یهو هعمسي نم ظفحيو مهفي ىتح اًرومأ چ هللا لوسر مدختسا : ةدئاف
 . (عارسإ نودب) لصفلا مالكلا *

 . (داز ةدايزل جاتحا نإو) اًنالث راركتلا "
 . (؟ لاق اذام لأسي) هباحصأ ربتخي "

 تلا قه اسا

 . ةمولعملا ليصوت ىلع ديدشلا صرحلا ١-
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 ناك نإو هنيد لصي نأ دارأ ب هنأ الإ ةقشمو.بعت ةدايز هيف اًنالث مالكلا ةداعإ -

 . هتحار باسح ىلع

 . كلذ ىف هيي هللا لوسرب ىدتقي نأ بالطلل ملعم لك ىلع ٣-

* ¥ * 

TT E A ان و نول 
fro تلقف « اًفاضَو َناَكَو « ةَلاَه يبأ نب : 

 ىّلَص هللا ُلوُسَر ناك : لاق ملَسَو هيلع هللا یلص هللا لوُسَر قطن يل فص
 ال « تْكّسلا ليوُط « ٌةَحاَر هَل تَسْيَل ةركفلا مئاذ ناَرْخألا َلصاَوَتُم َمُلَسَو هيلع هلا

 عارجب ملكتَيَو « ىا هللا مما هم مالكا عسب ةجاح ٍرْيَغ ىف ملكي

 ْمْظَعُي « نيِهُمْلا الو يفاجلاب سيل , ريصقت الو لوصف ال « لصق ُهُمالَك < ملكلا

 لَو « هحدني لَو اود مي نكي مل هلأ ريغ ايم اھنم مذ ال تق نو , مغل

 هل َرصقْنَي ىح ءيش هبضقل مفي مل قَحْلا يدع اَذِإَف اهل ناك ام الو ايلا ُهبضْغُ 1

 , اَهَبلَق بحت اذإَو , اهلك هفكب َراَسَأ َراَشَأ اذإ « اهل ٌرصقْنَي الو . هسفنل بصي لَ

 بضغ اَذِإَو , ىَرْسيْلا هماهنإ َنْطَب ىَنْمُيْلا هتحارب برضو « اهب ب لّصْنا ثّدَحَت اذإَو

 بح يم نع ق مسا هكحض لج < , ُهفرط ضغ حرف اذإَو ‹ حاشأو ضّرطأ
 . (ىذمرتلا : هاور) . (ماَمَعْلا

 . (۸) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . مالك : قطنم . فصولا ريثك : اًفاصو
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 ةليلقلا تاملكلا : ملكلا عماوج توكسلا هلاح بلغأ : نازحألا لصاوتم

 . ةريثك ناعمل ةعماجلا . ىلاعت هللا نم فوخلاو

 . قلخلا ئسلا « عبطلا ظيلغلا : ىفاجلا الو ةدايز ال : ريصقت الو لوضف ال

 . ناصقن

 . تلق « ترغص : تقد . ريقحلا : نيهملا

 . ريبكلا عبصإلا وه ماهبإلا : هماهبإ . زواجت : ىدعت
 . ىحنت « عنتما : حاشأ . هبضغأ نم ةلباقم ضفر : ضرعأ

 . مظعم : لج . هيلإ رظني مل : هفرط ضغ
 . باحسلا : مامغلا . توص نودب كحضلا : مسبتلا

 . هنانسأ رهظي اًنسح اًكحض كحضي : رتفي

 نم ةمطاف ةديسلا وخأ وهو  هلاخ بلاط ىبأ نب يلع نب نسحلا لأس : حرشلا

 : لاقف هك هللا لوسر فصو نسحي ناكو « ةلاه يبأ نب دنه - مألا ةهج
 ١ - هللا نم فوخلاو نوكسلا هلاح نلغأ وَ هللا لوسر ناك .

 ةيلوئسم لمحت دقف ةحارلا فرعي الو هتمأ لاح ىف اًمئاد ركفي ناك ويب يبنلا -۲

 . اهلك ةمألا

 ال ملكت اذإو « لضفأ توكسلاف الإو ملكت اًديفم مالكلا ناك اذإف « مالكلا ليلق ۳

 . دارملاب ًالخم اًراصتخا رصتخي الو عماسلا لميف ليطي

 ايل ناك لب هللا رفغتسأ - قلخلا ىس « ظيلغ وأ ريقح ةروص ىف هو نكي مل -؛
 . اًباهم

 قلخ اذهف اًماعط مذي ال « ةريغصلاو ةريبكلا معنلا لك ىلع هبر ركشي -

 . نيرثكتسملا قلخ اذهف ماعط حدم ىف غلابي الو « نيربكتملا
 ٦- اهتاوفل نزحي الو اهميعنب حرفي الف اًئيش هدنع ايندلا ىواست ال .

 . اذبأ هسفنل بضغي الف وه امأ « هللا مراحم تكهتنا اذإ الإ بضغي ال -

 ةمالع اهيفف دحاو عبصإب ةراشإلا امأ « هنم اًعضاوت هفك لكب راشأ ئشل راشأ اذإ -8

 . ربكتلا
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 . هفك ّبْلق ئش نم بجعت اذإ -9
 ىنتعي ىتح ىرسيلا فكلا ىنميلا هتحارب برضو هثيدح لصتا ملكت اذإ ٠-

 . رخآ ئشب عماسلا لغشني الو ثيدحلاب

 مل حرف اذإو « هنع حفصيو وفعي هنكل « هتلباقم نع دعتبا دحأ نم بضغ اذإ ١-
 . اعضاوت هينيع حتفي

 ؤلؤللا تابح اهنأك هنانسأ ترهظو توص ريغ نم مستباو همف حتف كحض اذإ -5

 . باحسلاب ةهيبشلا ءاضيبلا

 هللا ركذب همتخ ىهتلا اذإو ٠ (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) هللا ركذب أدب ملكت اذإ ١7-

 ٠ ش . (نيملاعلا بر هلل دمحلا) لوقيف اًضيأ

 ةر ىف مشير © ىلا هللا نم تاوخلا هيلع تلعب لك هلا قوسر ناك + ةدكاف
 . مهيلع رورسلا لاخدإلو « مهبولقل اًقيلأت سانلا

 . بلقلا تيمت كحضلا ةرثك : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ةجاحل الإ نوكي ال مالكلا .

 . لاع توصب كحضلا نم لضفأ مسبتلا ۲

 ٣ هتافص نم ةنسحلا سانلا ةلماعمو قلخلا نسح 85 .

 ¥ ¥ »و
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 هللا لوُسَر كحّض یف ءاج ام باب -"ه

 . مّلَسو هيلع هللا یلص

 در ءاججلا نرخ ل کک لاق عيب نب دمخ اَنئَدَح -7
 ل نب رباج نع « برَح نب كامِس نع « ةاطرأ نبا

 لحن آل اجو ةر سَ هل هللا ىل هللا لوثر يقاس ىف اح
 : هاور) . «لحكأب سیلو نيْيعْلا لَحكأ : سلف هيل تظن اَذِإ تنُكَف ٠ اًت الإ

 يرش و # قاقزل ىلا

 . (4) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ناسنإلا هب حدتمي ام ىهو ةقر : ةشومح

 . توص ريغ نم كحضلا وأ كحضلا لقأ : امسبت
 . لحكلا نول نم دوسأ : لحكأ

 ناكو « ناسنإلا هب حدتمي ام ىهو « ةقر زيب هللا لوسر ىقاس ىف ناك : حرشلا

 ىلإ رظن اذإ ىباحصلا ناكو ‹ مستبي لب توص هل عفتري ال كحض اذإ وهي هللا لوسر
 امهف اثيش عضي مل هنأ عم لحكلا امهيف عضو دق هنأ نظ كي هللا لوسر ينيع

 . 6# هتقلخ لامك مامت نم اذهو ءاذكه امهتعيبطب

 . كحضلا ىف عورشلا وه : مسبتلا : ةدئاف

 . ضفخنم ثوصب نوكي : كحضلا

 . نورخآلا هعمسي ثوصب نوكت : ةهقهقلا

 . ايندلا روهأ ىف مستبيو ةرخآلا رومأ ىف كحضي 5 هللا لوسر ناك : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 لجأ نم ةداعسلا الإ اهيف سيل ةايح ايحيو رسيو حرفي وهب لوسرلا ناك ١-
 .ةرخآلا

 . ريخلاب رشبي شوشب هجوب سانلا لباقي نمؤملا ۲
 # ين *

 ت
E 
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 ةريغملا نب : هللا e ةعيهل نبا اربا : لاق يس نب بيم اتلدح لح -۷ .4

 : لاَ هنأ «ِءْرَج ٍنْب ْثراَحْلا ن للا ِدْبَع نع
 : هاور) . (َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر نم امسي رکا اًدذَحأ تيار امو

 . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلا
 « ملاعلا « ىباحصلا ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ‹ رصم حتف دهش « ىرصملا ىديبزلا ثراحلا وبأ « نييرصملا خيش « رمعملا
 ةيرقب تامو ‹ يمعو «هرمع لاط دقو « اوم اهب ةباحصلا رخآ ناكف « اهنكسو
 . ثيداحأ نويرصملا هنع ىور « نينامثو تس ةنس ىف رصم لفسأ نم رودقلا طفس

 كلذ ىف ببسلاو « سانلا هجو ىف مستبي ناك وب هنأ ىباحضلا ربخي : حرشلا

 بادآ نم وهو « ةقدص مسبتلا نأو « هتلباقم اوباهي الأو مهبولق نيب فلؤي ىتح
 . ءاقللا

 : ةسمخ ءاقللا بادآ : ةدئاف
 ١- ناسللاب مالسلا .

  -۲ديلاب ةحفاصملا .
 - هجولا ىف مسبتلا .

 - مسالا نع لاؤسلا .

 (ىلاعت هللا ىف كبحأ ىنإ) بحلاب رابخإلا -ه .
 ثيدحلا نم دافتسي ام :

 ١- هبلق فلؤت نأ ديرت نمل رورسلا راهظإ .

 . رشبلا ىلإ ىدؤي مسبتلا -

 لاق يناحليسلا قاحسإ نب ىَيْحَي اَنئَدَح : لاق لالخلا دلاخ نب دمحأ اَكَدَح -۸
E aEٹراحلا نب  

 : لاق

۲۲ 



 . امّسَبت الإ َمَلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر كحَض ناك امد

 قم ا ور وتتم نب ت كررت نم نیر تی الم کرا لا
 . ((بيرغ حيحص : لاقو)

 . (۲۲۷) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 . حرشلا قبس : حرشلا

 « شّمَعألا اد : .لاق یو اتئدح : لاق ثيَرح نب نيسحلا ٍراَمَع وبأ اح - ۲۲۹

 هْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوس لاق : لاق رک يبأ نع « ديوس نب رورعملا نع

 و

 eR ٍلُجَر َرَخآَو ةّنجلا لخذي لُجَر لأ ْملغأل يّنإ»
 هَل َلاَقُيَف , اهراَبك ُهنَع ًاَبحُبَو هبوُُذ راقص هيلع اوضِرغا : لاَ ةَمايقّلا مو
 5 لاقي اًهراك نم قفشُم َوْهَو ٠ ركن ل قُم وهو « اَذك اکو اڌک مَ
 : وذ وبا لاق . انهَه اهاَرَأ ام ابو يل نإ : لوقتيق < ةتسح اهَلمع ةئيَسس لك َناَكَم

 : هاور) ٠ «ةذجاوت تدب ىح كحّض َمُلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر َتْنَأَر دق
 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا

 نب نايفس نب ةدانج نب بدنج « ىرافغلا رذ وبأ : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نم « نيلوألا نيقباسلا دحأ : رذ وبأ « ةميزخ نب ةنانك نم « رافغ ىنب نم « ديبع

 Se فايع سباح ناك رك لب دمحم باحصأ ءابجن

 ةفالخ ىف ىتفي ناكو « مالسإلا ةيحتب وَ هللا لوسر ايح نم لوأ وهو « قدصلا ىف

 ةافو دعب رجاه ‹ رمع عم سدقملا تيب حتف دهش دقو « نامثعو « رمعو « ركب يبأ
 ناكو « نامثع يلوو رمعو ركب وبأ ىفوت نأ ىلإ ماقأف ‹ ماشلا ةيداب ىلإ ي يبنلا

 « هب نفكي ام هراد ىف نكي مل تام املو « ًاريثك الو ًاليلق لاملا نم نزخي ال اًميرك

 . اًئيدح )١8١( ملسمو ىراخبلا هل ىور . نيثالثو نيتنثا ةنس ةذبرلاب توملا هرضح

Y۳ 



 : تادرمملا ىناعم

 سارضألا : هذجاون . فرتعم : رقم

 رعت ةنجلا لخديو رانلا نم جرخي لجر نع هم هللا لوسر ىكحي : حرشلا

 0 رئابك هبر هنع رتسو « همدن ديدش عم اهب فرتعيف ةريغصلا لامعألا هيلع

 اي : لوقي دبعلاب اذإف ؛ ةنسح ةئيس لك لدب هوطعأ : هل هبر لوقي مث ةمحرو هب ةقفش

 كحضي و هللا لوسر رذ وبأ ىأر انه « اهيلع بساحأ وأ اهرأ مل اًبونذ ىل نإ بر
 . كحضلا ةدش نم هنانسأو هسارضأ ترهظ دقو ةمايقلا موي لجرلا لعف نم

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 رئابكو رئاغص بونذلا ١-
 . رئابكلاو رئاغصلا لك معت ةمحرلا -

 . هسفن حضفي هنأ الإ دبعلا رتسي ج هللا -

¥ #* ¥ 

 ْنَع « ةدئاَز اَنكَدَح : لاق وِرْمَع ن ةّيِواَعم انَدَح : لاَ يم نب هَمْحأاَنئدَح ۳.

 : لاق هلا ِدْبَع نْب ريرج ْنَع ؛ « ٍمِزاَح يبأ نب سيق نع « نايب
 الإ ينآر ًالَو تفس نم َمُلَسَو هلع هلا ىَلَص هللا لوس ينجح امو

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . «كحض

 . (۲۲۲) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 ىف ملسأ اريرج نأ نيملسملا ىلع هفطعو يي هتمحرو همرك لامك نم : حوشلا
 وهف « اًموي نيعبرأب ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتتا لبق ملسأ دقف ب هللا لوسر دهع رخآ

 تقو ىأ ىف هآر الو ادبأ هيلع لوخدلا نم ًريرج عنمی مل وَ هللا لوسر نأ ربخي

 هن ههجو ىف كحضلاب هبلق نيب فلآ الإ

4 



 ل هللا لوسرل كلذ اكشف ليخلا ىلع تبثي نأ عيطتسي ال ريرج ناك + ةدئاف

 اًيداه هلعجاو هتبث مهللا» : لاقو ةفيرشلا هديب ريرج ردص وإ لوسرلا برضف
 . (ىراخبلا هاور) «ایدهم

 : ثيدحلا نم دامتسيام

 ١- مالسإلا ىف لخد نم بلق فيلأت .
 نسحي ىتح هتدعاسمو مالسإلا ىف لوخدلا دارأ نم لكل تابقعلا عيمج ليلذت -؟

 همالسإ .

 ٣- اًميظع اسراف اريرج تلعج ىتلا ب هدي ىف ةكربلا .
* * ¥ 

 نع « ةدئاز اَنَدَح : لاق وِرْمَع ن ةيواعم اَنئَدَح : لاق يتم نب دمحأاََدَح ١

 : لاق ريِرَج نع سيق نع « ٍدِلاَخ يِبأ نب َليِعاَمْسِ
 ت ا آر لو و لع للا ىلتع هللا لور يل از

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور)

 .)۲) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

* # * 

 «ميهارنإ ِنَع « ٍشَمْعألا نع «ةّيواَمم ا E َلاَق يرّسلا نُ دانه اًنكَدَح -۲
 همس د » ما »# م

 هللا ىلص هللا لوسَر لاق : َلاَق دوُعْسَم نب هللا ِدْبَع نع« « يَناَملسلا ةديڀَع نع

 ا

 : ملَسَو هيلع

 : ُهَل لاقي , افخر اهنم چرخي لجو « اًجوُرُخ راثلا ٍلْهَأ رخآ فرغأل ينإ»
 , لزاتمْلا اوُدَحَأ ق سن لا دج ' نجلا لغذيل بهذ : لاق َةنَجْلا لغذاف قلَطلا

 يذلا ناما رك : هل قق « لِزاَنمْلا سالا ةخأ ذق « بر اي : لوُقبق عجز

 كَل نإ : ُه کک َلاَق نمت : هَل لاقي : لاق مَع : لوقف « هيف تنك

 هه (ةينسلا تاقارشإلا : ٠١ مز



o 

 : لاق ُكلَمْلا ت َتنأو يب ُرَحْلمت : لوقف : لاق » اًيندلا فاَعْضأ َةَرَسَعَو تيم يذلا

 : هاور) < جاو تب ىح كلحت َمُلَسَو هيلع هللا ىّ هللا لور أر ذك

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا

 . )١58( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 .هديرتو كسفن هروصتت ام بلطا : .(ةدعقملا) .تسالا ىلع ىشملا : اًفحز

 . هسارضأ : هذجاون

 لهأ نم جرخي نم رخآ ىحولا قيرط نع فرعي هنأ هيي لوسرلا ربخي : حرشلا
 نم اهنكس دق روصق نم ةنجلا ىف ام عيمج نأ دجيف رظني هنإف « ةنجلا لخديل رانلا

 هللا هيدانيف «تاجردلاو لزانملا ْتَدِخَأ دق بر اي :لوقيف هبر ىلإ عجريف « هلبق لخد
 كلذك تسيل ةنجلا نإف اهلهأب ةقيضلا ايندلا ىف هيف تنك ىذلا نامزلا ركذتأ : ىلاعت

 ني رسا لوقت SR ا

 ىف لامكلا ىهتنم اذهو ؟ هب رخست نأ قحتسي ال ىذلا ريقحلا دبعلا انأو بر اي

 ايندلا ميعن فاعضأ ةرشع هعمو ديري ام هيطعي ىلاعت انبرب اذإف « ىلاعت هلل عوضخلا

 كحضي ال ناكو هسارضأو هنانسأ ترهظ ىتح هي هللا لوسر كحض انه « اهيف امو

 . طقف مستبيف ايندلا امأ ةرخآلا رومأ ىف الإ

 . (ةنيهج) : رانلا نم جرخي لجر رخآ مسا نإ : ليق : ةدئاف

 . هدابع عم ىلاعت هللا عضاوت نم اًبجعت ْ هللا لوسر كحض : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ىلاعت هلل هعوضخ ببسب ةنجلا ميعن نم لان ام ثيدحلا ىف لجرلا لان ١-

 . هروصت دحأ عيطتسي ال ميعن اهيف ةنجلا -؟

 . ةنراقملل هجو الف ةرخآلاب ايندلا ميعن ساقي نأ أطخلا نم -*

«* # *# 
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 : لاق ةعيب ةعيبر نب يلع
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 ال ٌرْخَس + ىذلا ن جا لاق مث هلل ةنخلا لاق اَهِرْهَظ ىَلَع ىوتسا امف

 د )4 ١:فرخرلا) 4 َنوُِلقُمَل اي نإ انإو @ َنينِرْفُم هَل انك امو اذه

 ال ربك ُهَّللاو « انو هلل ُدْمَحْلا : لاق ٠ يسفن ْتْمَلَظ يّنِإ كئاَحْبُس ٠ يل ْرفْغاَف

 اي تكحَض ءيش يأ نم : هَل تلفف . ٍكلحّض م « تلأ الإ بولا رفعي ال هئ
 مث تغتص امك حص مّلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر تير : لاق ؟ َنيِْؤُمْلا ريم

 نم ْبَجْعَيل كبَر نإ : لاق ؟ هللا َلوُسَر ای اي تكحّض ءيش يأ نم : ْتْلَقَف كحض
 دواد وبأ : هاور) .(كرْيَغ بوّلذلا فَي ال ُهَلِإ « يبو يل فغا ' بر : لاق اَذِإ هدْبَع «

 (حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلاو .
 نم « ىفوكلا « ىبلاولا ةريغملا وبأ ةعيبر نب يلع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نباو « ةبعش نب ةريغملاو ؛ مكحلا نب ءامسأو « يلع نع ثدح « تابثألا ءاملعلا
 نب مصاعو « قاحسإ وبأو « ليهك نب ةملسو « ىئاطلا ديبع نب دعس هنعو « رمع
 . نيعم نب ىيحي هقثو « نورخآو « اريفصلا ىبأ نب ليعامسإو « دوجنلا ىبأ
 : تادرفملا ىناعم

 رقتسا : ىوتسا . (لغب « رامح « ناصح) بكري امل مسا ةبادلا : ةبادب

 . لعف : عنص . نوعجار : نوبلقنملا

 دقف « هيك هللا لوسرب اًيسأتم هذ بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا ناك دقل : حرشلا
 ول ىذلا هللا ناحبسو هلل دمحلاو هللاب نيعتسأ) : هانعمو بوكرلا ءاعد لاقف ةباد بكر

 بلط مث (نوعجار انبر ىلإ انإو اهبكرن نأ انعطتسا ام ةبادلا هذه انل رخسب مل
 دقل : لاقف . كلذ نع لئسف « هذ ىلع انديس كحض كلذ دعبو « هللا نم ةرفغملا

 هللا نإ : 5 باجأف ؟ كحضلا اذامل هتلأسف « تلعف ام لعفي هي هللا لوسر تيأر

 .(كريغ بونذلا رفغي ال هنإ ‹ ىبونذ ىل رفغا برا لاق اذإ هدبع نم بجعيل ىلاعت
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ةمعنلا مظع ىلع ليلد ريبكتلاو دمحلا ظفل راركت .
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 . هلو هتايح ىف ةريبكو ةريغص لكب ةباحصلا ءادتقا -

 . هل هللا رفغ ثيدحلا ىف ركذ امب ةرفغملا كك هللا لأس نم ٣-
* * ¥ 

 ا َلاَق يراصنألا هللا ِدْبَع نب دمحم انئدح : لاق راش نب دمحم اَنئَدَح - ر
 لاق دت نب وماَع نع « وسلا نب دّمَحُم ِنْب دمحم نع « نوع ن هللا دع

E 
 .ةذجاوت تدب ىّتَح قدنَحْلا َمْوَي كلحض َملَسَو هلع هللا ىَلص يلا ثأر دق

 ناکو « ايما دعس َناَكَو , سر عم لُجَر ناک : لاق ؟ ناک َفْيَك : تلق : 5
or 

 ُهاَمَر ُهَسأَ حفر الق < ‹ مهّسِب ٌدْعَس هل عرق ٠ ' َُتهْنَج يطقُي سراب اَذَكَو اَذَك ' لوقي
 كحّضف : هلجرب لاش « لْجَرلا بّلقلاو  ُهَتَهْبَج ينْعَي  ُهنم هذه ئطْخُي ْمَْلَف

 ؟كلحّض ءيش يآ نم : تلق : لاق . ُةذجاو تدب ىح َمْلَسَو هلع هللا ىلَص يبل

 عاملا ءاور) ٠ لج اب لف نم: لا

 : تادرمملا ىناعم

 . شيرقو نيملسملا نيب ه ه بازحألا ةوزغ دارملا : قدنخلا موي
 . برحلا لاح هب رتتسي ام : سرت . ترهظ : تدب

 . سأرلا ةمدقم : هتهيج . ماهسلا ىمر نسحي : اًيمار

 ىف ىطخي الو ماهسلا ىصر ديجي اًيمار ب5 صاقو ىبأ نب دعس ناك : حرشلا

 قح ىف حيبق مالكب ملكتيو سرتب ىمتحا دق رافكلا نم لجر كانه ناكو « هفده

 هسأر ةمدقم الإ رهظت ملو سرتلا نم هسأر عفر املف « هباحصأو هَ هللا لوسر
 هلفسأ هالعأ راصو هتسا ىلع لجرلا عقوف ئطخي ملو صاقو ىبأ نب دعس هباصأ

 . هسارضأ ترهظ ىتح كحضلا ىف غلابو ةي كحض انه « هيلجر عفرو
 . ىطخي مل ىذلا دعس ىمر نسح 6 هللا لوسر كحض ببس : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . مالسإلا اهيلع عجش ىتلا تاضايرلا لجأ نم ىمرلا ملعت -
 . ةيونعملا حورلا عفرل بولطم دئاقلا كحضب ولو دنجلا عيجشت ۲

3# * ¥ 

YA 



 هّللا لوسر حازم ةَفص ىف َءاَج ام باب -

 . ملَس و هيلع هللا ىَّلص
 ي 8

 سا سو ل

 ٍمِصاَع نع « كير ْنَع  ةَماَسُأ وبأ انت : َلاَق َنالْيَغ نْب دومحم اَنْكَدَح ٥-

 : هل لاق مسو هيلع هللا ىلص يبتلا ن نأ ِكِلاَم نْب سن نع « لوحألا

 « دولد وبأ : هاور) .(ُةُحْزاَمُي ينعي : َةَماَسُأ وُبَأ لاق: ٌدوُمْحَم لاق . نيا اذ ايو

 . ((بيرغ حيحص : لاقو) ىنمرتلاو

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . نيتيعاولا نينذألا بحاص اي : نينذألا اذ اي

 بحاص اي : هعم طاسبنا ةلاح ىف هذ كلام نب سنأل لي لوسرلا لاق : حرشلا

 هل حدمو 6# سنأ همداخل دي هنم ةبعادم هيفو « عمست امل نيتيعاولا نينذألا

 هل ءاذيإ ريغ نم ريغلا عم طاسبنا هانعم حازملا : ةدئاف

 . ءاذيإلا عم نكل طاسبنا امهيف ءازهتسالاو ةيرخسلا : ةدئاف

 اوقيطي ىتح مهحزامف ةباهم هل نأ هباحصأل و لوسرلا حازم ببس : ةدئاف
 . هءاقلو هعامتجا

 . راقولاو ةباهملا طقست حازملا ةرثك : ةدئاف

 . اًقدص وي هللا لوسر حازم ناك : ةدئاف

 . نط بلاط ىبأ نب ىلع مهنمو حازملا بحت ةباحصلا رباكأ ناك : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هتسناؤمو بطاخملا سفن بييطت لجأ نم ناك هي لوسرلا حازم -
¥ * * 
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ETنع « حيلا يبأ نع « ةّبعش نع « ٌعيكو اَنَئَدَح  
 و
 : ريغص يل خأل لوقت ىح انطلاخُل َملسَو هيلع هللا ىلص هللا لوس ناك نإ

 للا ىَلص يلا نأ ثيدَحلا اذه ُةقفو : ىسيع وُبأ لاق ؟ ُرْيَغْتلا لَعف ام , رْيمُع اَبأ اَي

 هنأ هبن ريمع اب اي: ا لق اره الغ یئک ل یاو حام سَ لع ْيَلَع
eمسو هلع هللا یلص بلا ُهل لاق امو .  : 

 هلع ُمالفْلا نزَحَف « تاَمف هب ْبَعْلَي ريع هل اک هال ؟ ٌريَعلا لَعف اَم  رْيَمُع ا ا

 : هاور) . «؟ رينا لَعَف ام « ِرْيَمُع اأ اَي : ا لا

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . رمع ريغصت : ريمع . انحزاميل : انطلاخيل
 . روفصعلاك رئاط : ريغنلا

 ىتح هباحصأ حزامي ناك و هللا لوسر نأ هذ كلام نب سنأ ربخي : حرشلا

 هيلع نزحف رئاطلا تام كلذ دعبو ريغص رئاطب بعلي ناك ًالفط نأو « لافطألا
 . هلاحو هنأش ام ىأ (؟ريغنلا لعف ام ريمع ابأ اي) : هلوقب كي هفطالف ‹ لفطلا

 . هرظنمب عتمتلا وأ هتوص عامسل صفق ىف ريطلا سبح زوجي : ةدئاف
 ىلع هنزح ىسن دقو هحزامو هملك 6# هللا لوسر نأب رختفي لفطلا لظ : ةدئاف

 . رئاطلا توم

 . اَيأ ريصيو شيعي نأ ًالؤافت (ريمع ابأ اي) ًالفط هيلي لوسرلا بطاح : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . سانلا ةرشاعم نسحو لافطألا ةفطالم ىلع ثحلا - ١

 . هئاذيإ مدع طرشب ريطلاب بعللا زاوج - ١
 . هتمأ عم هعضاوت ميظعو يي هقالخأ لامك ٣-

* ¥ ¥ 
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 : لاق قيقش نُ ِنَسَحلا نب : يلع اَنْكَدَح : لاق يروا حم نب اع اتد - - ۷
 ْنَع « يربقملا ٍديِعَس نع « دير ِنْب ةَماَسُأ نع ء « كرابملا نب هللا دبع ان

 : َلاَق َةَرْيره يب
 آل ين : لاق اَنبع ابعاد كن هللا َلوُسَر ا : اولاق »

 5 و و

 مھ ىذمرتلا : هاور) .«اقَح الإ لوق

 . ((حيحص نسح : لاقو)

 . (١١؟) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدنحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 اقا . (ةهاكفلا) انحزامت : انبعادت

 ةداعسلا لخدتو انبعادتو انحزامت كنإ « وَ هللا لوسرل ةباحصلا تلاق : حرشلا

 . اًقدص الإ حزامأ ال ىنإ : مهل لاقف « انيلع

 ىتلا تكنلا نم سرتحاف مارح بذكلاو « بذك ةهاكفلا ىف بذكلا : ةدئاف

 لايخ نم كلذ لكو مهلوقعو مهدالب وأ سانلا ضارعأ ىف ضوخلا ىلع لمتشت
 . بذكلا

 . ةنس لب : لاقف . ةنحم حازملا : ةنييع نب نايفسل ليق : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . حابم وهف هحازم ىف هنيدو همارتحا ىلع ملسملا ظفاح اذإ ١-

 . كحضلاو ةهاكفلا ىتح لاوحألا. لك ىف بولطم قدصلا - ؟

# * «* 

 سا نع « دْيمح نع « هللا ٍدْبَع نْب داخ اَنَئَدَح : َلاَق ٍديِعَس نب ةّبيتق اَنئَدَح -
 : كلام نب

 ىَلَع كّلماح ين : لاَ مَلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر لمختسا الُجَر نأ

 : َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص لاقف ؟ ة ةقالا دّلوب عصا اَم « هللا َلوُسَر ا : لاقف ةقاك دلو

 . (ىذمرتلاو : هاور) . «قوثلا الإ لبإلا دل لَهَو

"١ 



 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . لعفأ : عنصأ . هيلع لمحي ام بلط : لمحتسا

 . (لمجلا ىثنأ) ةقان عمج : قونلا

 : 85 هللا لوسر لاقف « اهبكري ةباد ةَ هللا لوسر لأسي لجر ءاج : حرشلا

 حلصت ال ةريغص ةقان هيطعيس هَ هنأ لجرلا نظف « هبكرتل ةقانلا دلو كيطعأس

 لل هللا لوسر هحزامف ؟ ةدئاف ال ثيح اهب لعفأ اذامو : لجرلا لاقف « بوكرلل

 . ةقان دلو ىهف « ةقان نم ةدولوم الإ ىه ام ةريبك وأ ةريغص ةقان لك نإ : هلوقب

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةعاطتسالا ردقب جاتحملا ةدعاسم ١-

 . مهفلاو ربدتلا دعب الإ ريغلا مالك ىلع درلا مدع -

« * 

 نع رمعم اد َلاَق قارا دبع انئَدَح : َلاَق روصنم نب قاَحْسإ اًنئَدَح -9

 : كلام نب سا ْنَع « تبا

 هللا ىَّلَص يبا ىلإ يده ناکو اًرهاَز همس ُهّمْسا ناك ةّيِداَبْلا ٍلْهَأ نم الُجَر نار

 نأ َداَرَأ اذإ َمْلَسَو ِهِيَلَع هلا یلص يبا ة هزهجیف ٠ ةيدايلا نم ةّيدَه َمْلَسَو هيلع

 َناَكَو ُهوُرِضاَح ُنحَئو اید ارهاز نإ : لسو هلع هللا لص يبل لاق « َجْرْخَ

 امو ملَسَو هلع هللا ىَلص يبا هئا اميمذ ًالُجَر ناك ُهبحُبملَسَو هلع هللا ىّلَص

 . ينلسرأ ؟ اَذَه ْنَم : لاقف « ُهرصْنُي آل َوُهَو هفلخ نم ُهَئْضَتْحاَف ةَعاتم حسب وهو

 e دَ دب هره قص ام ولأي ل لمَ ملَسَو هل للا ىلص بقا فرم تقتل

 نَه : لوب مُلَسَو هيلع هللا ىلص يبا َلَعَجف « قرع نيح َمَلَسَو هلع هللا ىَلَص
 £ َلاَفَف « اًدساك يندجق هَللاو اذإ « هللا َلوُسَر اي : لاقف َدْبَعْلا اذه يرش

 . «لاغ هللا دنع تنأ : لاق وأ دساکب تسل هللا هلع نكل : َمُلَسَو هْيَلَع هللا یلص

 1 1 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور)

۳۲ 



 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . هجولا حيبق : اميمد ا . ءارحصلا : ةيدابلا

 . ىنكرتا « ىنقلطأ : ىنلسرأ . هيلإ جاتحي امو هداز : هعاتم

 . دصقي ال ‹ كرتي ال : ولأي ال . هيف بغري ال ء اصيخر : ادساک

 ىتأي نأ هتداعو يي هللا لوسر ىلإ ءارحصلا ناكس نم لجر ءاج : 0

 مث قوسلا ىف اهعيبيل تاتابنو رامث نم رضحلا لهأ دنع ةدوجوم تسيل ءايشأ
 هللا لوسر هيلع لخدف « هلمع اذكهوةيدابلا لهأ هجاتحي ام رضحلا لهأ 00

 لجرلاب اذإف (رهاز ىلع ىأ) هينيع ىلع ويي هدي عضوو فلخلا نم هنضتحاو وي
 هرهظ قصلي ذخأف « يَ هللا لوسر یری هب اذإف « تنأ نم ىرأ ىتح ىنكرتا : لوقي

 ؟ دبعلا اذه ىرتشي نم : هلوقب 28 هللا لوسر هبعادف « هب اًكربت لَم هللا لوسرب

 ٠ حيبقلا هجولا نإف « دحأ اهئارش ىف بغري ال ةعاضب انأ هللا لوسر اي : رهاز باجأف
 .نأشلا عيفر ميظع ىلاعت هللا دنع تنأ لب« هنأش نم وهي هللا لوسر عفر انه« صيخر

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . سانلا نأش عفرو « ءارقفلا ةاساوم ىلع ثحلا - ١

 . قافن نود حدملاو بحلاب رابخإلا زاوج -”

 . ةفلألاو ةبحملا ىلع ثعبت ةيدهلا ٣-
* * * 

 ا ۴

 كرابملا انلدح : َلاَق مادقملا نب بعصم انئدح : لاق ٍدْيَمح نب دبع ادح “۰
 : َلاَق نّسَحْلا نَع « ةَلاَضَق نب

 غذا « هللا لور اي : تاق « ّمْلَسَو هلع هللا ىَلَص يبا ىلإ زوُجَع تئ تأ »

 لوق : eS لاَقف « ةنَجْلا ينلخذُي نأ هللا

 ل > وقي ىَلاَعَت هللا نإ ڙوجَع يهو اهلخذت ال اھکآ اهوُربخأ : لاقف يكن

 : هاور) . «(00-+ه:ةعقارلا) 4 اًباَرثَأ برع (© اًركتُأ نمل چ ءاغنإ ننام
 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا

۳۳ 



 بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 بابش ديسو « هطبسو هي هللا لوسر ةناحير « ديسلا مامإلا « فانم دبع نب مشاه نب
 تنب ءارهزلا ةمطاف همأو « ديهشلا ىندملا ىمشاهلا ىشرقلا دمحم وبأ « ةنجلا لهأ

 ناك « و هللا لوسر هدج هبشي ناكو « مهلوأو اهدالوأ ربكأ وهو و هللا لوسر

 ةيواعم ناكو « ةهيدبو اًقطنم سانلا نسحأ نم احيصف « ريخلل اًبحم اًميلح ًالقاع

 نب هللا دبع و يلع نب نسحلا : امه « نيلجر ةرواحم بانتجاب هباحصأ يصوي هذ

 ‹ اًيشام ةجح نيرشعو اًسمخ يلع نب نسحلا جح دقلو « امهتهادب ةوقل « سابع
 ىدحإ ةنس : ىراخبلا لاقو « نيسمخ ةنس تام : ليقو « نيعبرأو عست ةنس تام

 ةبسن هيلإو « ةدحاو تنبو انبا رشع دحأ هل دلوو « عيقبلاب نفدو « نيسمخو
 . (نيعتسأ هبو ربكأ هللا) : همتاخ شقن ناكو ةفاك نيينسحلا

 : تادرفملا ىناعم

 . تبهذف : تلوف . نسلا ةريبك ةأرما : زوجع

 . لاجرلا ةرشاعم نهل قبسي مل ىراذع : اًراكبأ . نهانقلخ : نهانأشنأ

 ثالث» نهجاوزأ نسل واسم نهنس :اًبارتأ . نهجاوزأل تابحم : اًبرع
 . ةنس (نوثالثو

 « ةنجلا لخدت نأ يي هللا لوسر اهل وعدي نأ بلطت ةنسم ةأرما تءاج : حرشلا

 ةأرملا تكبف « زوجع ةنجلا لخدي نل : اهل لاقف اًقداص اًحازم اهحزامي يي هبءاذإف
 و هللا لوسر لسرأف « اهنس ربكل ةنجلا لخدت نل اهنأ تمهف اهنأل ؛ اًنزح تبهذو
 ىف ةريغص اهلعجي فوس ىلاعت هللا نأو بابش ةنجلا ءاسن عيمج نأ اهربخي نم

 ثيح ايندلا ءاسن ريغ ةنجلا ءاسنف « ةنجلا ىف اهجوزو اهبابشب عتمتت ىك نسلا

 . لامجو بابشو قوشو ةبحم ىه لب ةيهارك الو نس ربك الو ضرم ال
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . زئاج حالصلاو قحلا لهأ نم ءاعدلا سامتلا ١-

 . باجتسملا ءاعدلاو حلاصلا لمعلاب ةنجلا بلط ىلع ثحلا -؟

 . ديم هيده نم سانلا رطاوخ بييطت “۳
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 ا مالا
o 

 E لاق رجح نب يِلَع اتد - -غ١

 : ْتَلاَق « ةشئاع ْنَع

 ؟ رغشلا نسم ءئتب لمي مسو هلع هللا ىَلَص يبا ناك له : اَهَل ليق»

 مل ْنَم رابخألاب كيتأيَو : هلؤقب لكَمَعَيَو « ةَحاور نبا ٍرغشب لمَ ناك : تاق
 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور).( دور

 . )١15( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . تاذلاب اًدصق ىفقملا نوزوملا مالكلا : رعشلا . هدشني « هب دهشتسي : لثمتي

 . رفاسملا داز دارملا : دوزت

 رعشلا نم اًئيش دشني ب هللا لوسر ناك له : ايف ةشئاع ةديسلا تلئس : حرشلا

 مث « 2# ةحاور نب هللا دبع رعش دشني ناك : تلاقف ؟ همالك ىف هب دهشتسي وأ

 نأ ريغ نم اهلهجت ىتلا رابخألاب مايألا كيتأت فوس : هانعم اًئيش همالك نم تركذ
 . رفسلا داز اًدحأ دوزت

 . ةمكحلاو ىنعملا دصق لب رعشلا داشنإ ب هللا لوسر دصقي مل : ةدئاف

 ىراصنأ « ةرجهلل ىلوألا ةنسلا ىف ملسأ « هللا دبع همسا ةحاور نبا : ةدئاف

 اريمأ ناكو « (ه۸) ةتؤم ةوزيغب دهشتسا ىتح تاحوتفلا عيمج دهش « ىجرزخ
 . فيسلاو ةملكلاب و هلوسر نعو مالسإلا نع عفادو « اهيف نيملسملا شيجل

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ىهنلاو مذلا لحم وه حيبقلا رعشلاو « حودمم حلاصلا رعشلا .

 ١- ةربعو ةمكحل رعشلا نم نإ .

Yo 



 م ت

 E E ِنَمحَرلا دبع اَنئَدَح : لاق راسب نْب دمحم اح ۲

 أ اح : لاَ ٍرْيَمَع نب ِكَِمْلا ِدبَع نَع « يروا نايقس

 : َلاَق ةَرْيَره
 ةَملَك رعاشلا هلق ةّملك قدنصأ نإ : مْلَسَو هْيَلَع هللا ىلص هللا لوُسَر لاق

 : هاور).(َملْسُي نأ تْلصلا يبأ نب هيما ةاَكَو « ّلطاَب هللا َالَخ ام ءيش لك الأ : ديبل

TT 

 . (١؟) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . كلاه « لئاز : لطاب . ريغ : الخ

 . كشوأ « برق : داك

 نب ديبل رعاشلا هلاق ام رعشلا ىف مالك قدصأ نأ هي هللا لوسر ربخي : حرشلا

 لَو هللا لوسر ركذ مث « ىلاعت هللا الإ لوزي فوس ئش لكوهو ىرماعلا ةعيبر

 هنأ الإ « ثعبلاب نمؤيو قئاقحلاب قطني هرعش ناكو تلصلا ىبأ نب ةيمأ رعاشلا
 . مالسإلا ئدابم نم هراكفأ برق عم ملسي ملو ًارفاك تام

 رعاش وهف « ملسأو ةيلهاجلا كردأ « ءارعشلا رباكأ نم ةعيبر نب ديبل : ةدئاف

 : لوقي ناكو « همالسإ دعب اًرعش لقي ملو « همالسإ نسحو هموقو وه ملسأ مرضخم
 . اماع )٠١١۷( وأ )١1554( هرمعو (ه١٤) ةنس ىفوت « نآرقلا ىنيفكي

 ملو مالسإلا كردأ « ةيلهاجلا ىف دبعتي ناك رعاش تلصلا ىبأ نب ةيمأ : ةدئاف

 فئاطلا راصح ىف تامو « ردب ةوزغ ىف نيكرشملا ىلتق ىلع نزح « هب نمؤي
 ۰ .(ه9)

 لوقي نأ لي هللا لوسر ىلع مرحي: . 2." همحر ىدرواملا لاق : ةدئاف

 لوق وه اَمَو $ : لاقو « (14:سي) « رَْشلَأ ُدَنْمّلَع امو $ : ىلاعت لاق « ارعش
 00 . (١4:ةقاحلا) « رعاش

۲۳٢ 



~rاا : لاق ٍرَمْعَج نب دمحم اَنَدَح : لاَ ىنتملا نب دمحم انْئَدَح  

 : لاق يِلَجَبلا نايس ِنْب بدنج ْنَع « سيق ن دوُسألا نع
 تلأ لَه : َلاَقَف « َْتَيِمَدََمْلَسَو يَ هللا ىْلص هللا لوُسَر عم ٌرَجَح باص

 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . «تيق ام هللا ليبتم ىفو « تيم ْعْبمأ الإ

 ‹ ىقلعلا ىلجبلا نايفس نب هللا دبع نب بدنج : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 مث ةفوكلا نكس « نايفس نب بدنج لاقيف هدج ىلإ بسني دقو « هللا دبع وبأ
 .(ةرصبلاو ةفوكلا) نيرصملا لهأ هنع ىورو « ريبزلا نب بعصم عم اهمدق « ةرصبلا

 : تادرفملا ىناعم

 . مدلاب تخطلت : تيمد

 هل اقف مدلا هنم جرخف فيرشلا هعبصإ ىف حرجب وي هللا لوسر بيصأ : حرشلا
 تنأ لب « ةدئاف الب ارده ضرألا ىلع عقو كمد نأ نظت ال عبصإ الإ تنأ ام : ل

 . هباصأ امل نيوهتلاو ةيلستلا كلذ نم دوصقملاو « ىلاعت هللا ليبس ىف تبصأ

 . ةريغملا نب ديلولا نب ديلولل رعش نم هيي هلاق ام : ةدئاف

 . (ه') دحأ ةوزغ ىف حرجب هعبصإ ىف ي هللا لوسر بيصأ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ايندلا نحمو بئاصم نم نيوهتلا .

 . نحملاو ءالبلا ىلع اهربضيل هسفن ناسنإلا ىلسي نأ ساب ال -؟

 . ىلاعت هللا ليبس ىف ناسنإلا مد قاري نأ مظعأ ام -۳

* # * 

 نع« سيف نب دولا نَع « يع نب نايفس اتدح : لاق َرَمع يبأ نبإ اَنئَدَح - 8

 . هوَ « ُيِلَجَبلا هللا ِدْبَع نب بدنج
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 هل مال ےس

 ناف اس + لاق دیس نإ یک الذ: لاق راسب نب دمحم لح ٥“

 : َلاَق ِبِزاَع ن ِءاََبلا نَع « قاَحْسإ وبأ اتان : لاق يروا

 ؟ ةَرامع اَبأ اي َمْلَسَو هلع ُهّللا ىّلَص هللا لوُسَر ْنَع ْمُترَرْقَأ : لُجَر ُهَل لاق »
 سائلا ُناَعَرَس ىو نكلو « ْمُلَسَو هيلع هللا ىَلص هللا لوس یو ام ہللاو ل : لاقف

 ن نايف وأو « هلل ىلع مّْلَسَو هيلع هللا ىَلص هللا لوُسَرَو للاب نزاو مهن

 , بذك ال يبئلا انأ : لوق هللا لوُسَرَو , اهماجلب ٌدخآ بلَطُمْلا دبع نب ثراحلا

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . (ْبلَطُمْلا دبع ع ُنْبا ان

 .(9 ES فل و

 : تادرفملا ىناعم

 . متبره : متررف

 ثالث ةكم نيبو اهنيب « نينح ىداوب ماهسلا ىمرب ةروهشم ةيبرع ةليبق : نزاوه
 . لايل

 هللا لوسر متكرتو متبره له : هه بزاع نب ءاربلل سيق نم لجر لاق : حرشلا
 نع رارفلا ةفص ىفن ىف ةغلابم مسقأ مث « ال : لاقف ؟ ه۸ نينح ةوزغ ىف

 هنع نوعفادي هباحصأ رابكو كي هللا لوسر تبث دقف « ِة هللا لوسر باحصأ

 رمألا ىهتناو اوداع مث ماهسلا ةرثك نم سانلا ضعب الإ رفي ملو « ماهسلا نودعبيو

 وبأو هتلغب ىلع تبث 5 هللا لوسر نأ ركذ مث « نزاوه ةميزهو نيملسملا راصتناب
 يو هللا لوسرو « اهدوقيو ةلغبلا ماجل كسمي بلطملا دبع ني ثراحلا نب نايفس
 . لاتقلل ىرخأ ةرم سانلا داعف « بلطملا دبع نبا وه بذك ال ىبنلا وه هنأ دكؤي

 نب كلام ةدايقب نيملسملا ةبراحم ىلع فيقثو نزاوه ةملك تعمتجا : ةدئاف

 )١١٠٠١( نيملسملا ددعو لاومألاو مئاهبلاو ءاسنلا مهعمو لتاقم نيثالث ىف فوع

 ركملاو ماهسلاب ىمرلا عزف نم ثدح ام مهباصأف مهترثكب ضعبلا رتغاف لتاقم
 امف « اميظع اسرد ناكف ريثكلا مهنم نوملسملا منغو رصنلا متو اوداع ام ناعرسو
 . هللا دنع نم الإ رصنلا
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 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ىلاعت هللا ىلع لكوتلاو ناميإلا ةوقب لب ددعلا ةرثكب سيل رصنلا - ١
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 ا لاق قاّررلا دبع اتئدح : لاق روصنم نب قاَحْسإ اَنَكَدَح -

 : سا ْنَع « تبان اَئَدَح : لاك ناتا

 ةَحاَوَر ُنْباَو « ءاَضَقْل ةَرْمُع ىف كَم لحد مْلَسَو هيلع هللا ىّلَص يبل نار

 ىلع مكر ويلا ةليبتس نع ِراقكلا ينب اوُلَخ : لومي َرْهَو « هيدي َنْيَب يشْمَي
 نبا اي : ُرَمَع هَل لاقف ةليلخ نَع ليلا مْذُيَو ةليقم نع مالا ليزي ابرَص ةليزنت
 , ٌرغشلا لوقت هلا مرح ىو ْمُلَسَو يلع هللا یلص هللا لوُسَر يدب نيب« َةَحاَوَ
 . «ِلْبتلا حطت نم مهيف ٌعَرْسأ َيِهَلَق , ُرَمُع اي ةنع ل : َمَلَسَو هلع هللا ىّلص لاقق
 . ((حيحص) ىذمرتلاو « ىئاسنلا : هاور)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 نم رافكلا هعنم ثيح (ه5) ةيبيدحلا حلص ةرمع ءاضق ىأ : ءاضقلا ةرمع

 . ةرمعلا ءادأل ةكم لوخد

 سأرلا : ماهلا . لیزنتلا ناكم : هليزنت
 . لغشي « دعبي : لهذي . (رهظلا دعب مونلا) ةلوليقلا تقو : ةليقم

 . (ةكم) مارحلا هللا تيب : هللا مرح . بيبحلا : ليلخلا

 . ماهسلا ىمر : لبنلا حضن

 ءاضقلا ةرمع ءادأل ىرجهلا عباسلا ماعلا ىف ةكم يي هللا لوسر لخد : حرشلا

 .جوزتو مايأ ةثالث ماقأو ةكم لخدف « لافطألاو ءاسنلا ريغ نيملسملا نم نافلأ هعمو

 لي لوسرلا مامأ ىشمي ةحاور نب هللا دبع ناكو ؛« ثراحلا تنب ةنوميم ةديسلا اهيف

۳۹ 



 ىلع اوموادف اهلخدي يب هللا لوسرل ةكم رافكلا كرت دقل : هانعمو رعشلا دشنيو

 هللا نيد ىف رافكلا اهيأ اولخداو لب مرحلا لخدي هي هللا لوسر اوكرتاو اهكرت

 حلص ىف هل دهعلا مكئاطعإو مكليزنت ىلع ءانب مويلا نيملسملل ةبلغلاف « ىلاعت
 س احلا لكل رال نار عطني اقا ف كرست اةيودسلا

 ركذ لب « رعشلا داشنإ نم 4ظ ةحاور نب هللا دبع عنم هني باطخلا نب رمع دارأف
 هذه نأل ؛ هكرتي نأ باطخلا نب رمع وَ لوسرلا رمأف « مارحلا هللا دلب ىف هنأ

 :ء . ماهسلا نم ىوقأ وه امب رفكلا لهأ رهقي ام اهيف تايبألا

 ةكم هي هللا لوسر لخدف لابجلا ىلإ اوجرخو مهنكاسم ةكم زافك كرت : ةدئاف

 . ةيلاخ ىهو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . فيسلا داهج نم ىوقأ ةملكلا داهج ١-

 . هعامسو رعشلا داشنإ زاوج -

 . رصنلا بابسأب ذخألا عم هلوسرو هلل ةبلغلاف « ودعلاب ةالابملا مدع ٣-

* * * 

 رياج نع « رح نب كاَمِس نع , كيرش اَنئَدَح : لاق رجح نب يلع اَنْئَدَح ۷
 ۰ ١ : لاق ةرمّس نب

 ُةباحْصَأ ناكو ةَرَم ةئام نم َرْثكَأ ْمْلَسَو هيلع هللا ىَّلَص يلا تْسْلاَج»
 مب امّيْرَو تكا َوُهَو ةّيلهاَجْلا رفأ نم ءاّيشأ َنوُركاَذَتَيَو َرْغّشلا َنوُدَشاَنعَي - ى ٭ ي 1

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلاو « ىئاسنلا : هاور) . (مُهَعَم

 . (5) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىتاعم

 . ةيدمحملا ةثعبلا لبق مانصألا دبعت شيرق اهتشاع ىتلا ةينمزلا ةرتفلا : ةيلهاجلا

4٠ 



 م هيلع ةردقلا عم مالكلا كرت : تكاس

 . (كحضلا ةيادب) توص ريغ نم كحضلا : مسيت
 ةطلاخمو سانلا ءاقل بحي ناك دي هللا لوسر نأ ثيدحلا ديفي : حرشلا

 عمسيو « مالسإلا لبق مهتاياكحو مهمالك عمسيل سلجي ناك دقف « نيملسملا

 . ارورس مستبي اًنايحأ ناك لب « نولعفي ام مهيلع ركني الو رعشلل مهداشنإ
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 ْنَع « ٍرْيَمع نب ِكِلَملا دبع َنَع « كيِرَش اَنئَدَح : لاق رجح نب يلع اند -۸

 : لاق مسو يلع هللا ىَلَص يبا نع « ةريره يبأ نع ۽ همس يبأ
 . «لطاَب هللا الخ ام ءْيش لك الأ : ديبل ةَملك ُبَرَعْلا اهب تَّمْلكَ ملك رمش

 . (ىذمرتلا : هاور)

 . )١١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ت سي م

 دبع نب للا دبع نَع « ةّيواَعم نب نورم اَئَدَح : لاق ميم نب دَمْحأ اَئَدَح - ۹

 : لاق هيأ نع « ٍديرّشلا نب ورْمَع نع« « يفئاطلا نّمَحَرلا

 ي نب يأ لوق نم ةيفاَق ةام ةدعلاف َمْلسَو هلع هللا ىَلَص يلا فذ تنك,
 ةيه a ف
 00000 َملَسَو هْيَلَع ُهّللا ىَلص يلا لاقف ايب ينعي  ةئام هثدّشْلَ

N 

 ىف تام « ورمع وبأ ‹ ىفقثلا ديوس نب ديرشلا : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . نايفس ىبأ نب ةيواعم نب ديزي ةفالخ
 : تادرفملا ىناعم

 ىرعشلا تيبلا : ةيفاق . ةبادلا رهظ ىلع هفلخ بكر : فدر

 ۲4١ (ةينسلا تاقارشإلا : 5١م)



 . ىندز : هيه . رعشلا نم ىأ : اًتيب
 . كشوأ « برق : داك

 نم رثكأ رعشلا نم دشني ذخأف « يي هللا لوسر فلخ ىباحصلا بكر : حرشلا

 راعشألا هذه لكو « ىندز : 5 هللا لوسر هل لاق ىهتنا املكو « ةديصق وأ تيب ةئام

 لوسر لاق مث « فيفع نسح همالك اًميكح ناك دقف « تلصلا ىبأ نب ةيمأ مالك نم

 . (ه9) فئاطلا راصح ىف ًرفاك تام هنكل ملسي نأ ةيمأ كشوأ : وي هللا

 بتك نم لوأ وهو ةينادحولا ىلع هرعش لمتشا تلصلا ىبأ نب ةيمأ : ةدئاف

 . «مهللا كمساب»

 . اًيباحص نوعبرأو ةسمخ ي هللا لوسر فلخ بكر نم ددع : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةبادلا ىلع هلي هللا لوسر فلخ اوبكري نأ ةباحصلا ةبحم - ١

 ظ . زئاج ةحابملا ةيلستلا ىف تقولا ضعب ءاضق - ١

* ¥ ¥ 

 و o م

 الاَق «ٌدِحاَو ىَنعَمْلاَو « رجح ن يِلَعَو « يرزق ىسوم ن ليِعاَمسإ نكح 0٠~

 ْنَع « هيبأ نع « ةورع نب ماش ْنَع « ِدازلا يبأ ن ِنَمْحّرلا دبع انَدَح

 : تلاق « ةّشئاَع

 ىف ارم تبا نب ناحل ْعَضَي ّملَسَو هلع هللا ىّلص هللا َلوُسَر ناک »
- 

 ما

 : لاق وأ لسو هيلع هلا ىلص هللا لوُسَر نع راقب امئاق هيلع موفي جملا
 هللا نإ : َملَمَو هَل هللا ىّلَص لوقو - مَلَسَو هع هللا یلص هللا لوُسَر نع فات

 .«مْلَسَو هلع ُهَللا ىَلَص هللا لوُسَر نع ُرْخاَفُي وأ فاني ام سُدُقْلا حوُرب َناّسسَح ديو

 . ((حيحص نسج : لاقو) ىذمرتلاو « دواد وبأ : هاور)

 . (15) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

4۲ 



 : تادرفملا ىناعم

 . لئاضفلاو مراكملاب ىهابي : رخافي . عفترملا ىشلا : اربنم

 . يسا ليربج : سدقلا حور . ىجاهي « عفادي : حفاني

 اًعفترم اًناكم #4 تباث نب ناسح ميظعلا هرعاشل يَ هللا لوسر عضو : حرشلا

 هللا لوسر نساحم ركذي ىذلا رعشلا هيف لوقيل فيرشلا هدجسم ىف هيلع فقي

 : 8ك هلوقف « هنيد نعو ةي هللا لوسر نع هرعشب هيف عفادي وأ « وَ هقالخأ مراكمو

 . لوقي امب هاضر ىلع ليلد كعافدو كحدم ىف كديؤي ليربجو ناسح اي لق

 رعاش مالسإلا ىف مهرعشأو ءارعشلا مظعأ نم مازح نب تباث نب ناسح : ةدئاف

 . (ةنس )٠۲١ هرمعو بلاط ىبأ نب ىلع ةفالخ ىف ىفوت . مرضخم

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . دجسملا ىف رعشلا داشنإ زاوج ١-
 . اَب هلوسر نعو مالسإلا نع عفادي نم دناست ةكئالملا -"

 . نسحلا لوقلاب كيلإ نسحأ نم حدم زاوج “۳
* * «* 

 «ٍدانْلا يبأ نبا اَنَدَح : الاف « رجح نب يِلَعَو « ىسوم نب ليِعامْسإ اح -۱

 . هلْ مسو هيلع هللا ىَلَص يلا نع « ةشئاع ْنَع « ةورع نع « ِهيبأ ْنَع

¥ #* # 
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 هللا لوسر مالک یف ءاج ام باب -۸

 . رمسلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص

~oليِقَع وبأ اَنَكَدَح : َلاَق ِرْضَنلا وبأ اَنَئَدَح : لاَ راربلا اص نب نَسَحلا اَنئَدَح  

 نع « قورسَم نع « يِبْعَشلا ِنَع « ٍدِلاَجُم ْنَع « ليقع ن هللا دْبَ يقل

 : ْتَلاَق « ةشئاَع

 را تاق « ائيدَح ُهءاَسن هليل تاد َمُلَسَو هلع 1غ هللا ىّلَص هللا َلوُسَر ثدَح»

 الْجَر ناک قار نإ ؟ ار ام توردا : لاق ةقارخ ثيدح َثيِدَحْلا ناك : نهنم

 ناكف سلإلا ىلإ ةوذر مث ؛ « ارهذ مهيف َثَكَمَف ةّيهاجْلا ىف نجلا ُهئرَسَأ , َةَرْذُع نم

 :هاور) دم سالا لاقف < بيجاَعألا نم ْمهيف ىر اَب سالا ْثّدَحُي

» e 

 . (ىذمرتلا

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . لجر مسا : ةفارخ . ملك : ثدَح

 . هتفطتخا : هترسأ دلا نم هلق“ ةو
 « مهارن ال ‹ رشبلا لثم ةدابعلاب نوفلكم مهو ىلاعت هللا قلخ نم قلخ : نجلا

 . رفاكلاو نمؤملا مهيفو رانلا نم اوقلخ
 . ًاليوط اًئمز : ارهد . ةيدمحملا ةثعبلا لبق ام : ةيلهاجلا

 . اهنم بجعتي ىتلا ءايشألا : بيجاعألا

 نوكي ال هي هثيدحو اليل هئاسن عم ثدحتيو رماسي ب ىبنلا سلج : حرشلا

 نع لئس لب « تالبعزخلاو بيذاكألا فيرشلا هناسل ىلع ىرجي الو اًقدص الإ
 هتفطتخا (ةرذع» ىمست ةينمي ةليبق نم لجر هنإ : ةَ نهل لاقف « ةفارخ ثيدح

 عمس امب سانلا ثدحي ذخأ نجلا دنع نم ىتأ امدنعو ةيدمحملا ةثعبلا لبق نجلا

 لك كلذكو « ةفارخ همالك ىمسو « لوقي اميف اًقداص لجرلا نوك عم هنوبذكيف

 . برغتسم مالك
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 : ثيدحلا نم دافتسيام

 ةجهبلا لاخدإو نهبولق نع جيرفتلل هلهأو هتجوز ىلإ لجرلا ثدحت زاوج ١-

 ةرسألا دارفأ نيب رورسلاو سنألا داجيإل بولطم ىلاعت هللا لحأ اميف ًاليل رمسلا -؟

 . هو هيده نم قداصلا رمسلاو حازملا -*

¥ ¥ * 

 2 ا م <

 « ةورع نب ٍماّشِه نع ء سنوي نب ىسيع اَنئَدَح : لاق رجح ن يلع اَنئَدَح لح - ۳

 : ْتَلاَق « ةشِئاَع ْنَع ء ورع ْنَع « ةورع نب هللا ِدْبَع هيخأ نَع

00 

 نهجاَرزأ رابخأ نم نُ آل نأ ندَقاَعَتَو َنْدَهاَعَتف َةَأَرْما ةرشع ىدخإ تَسْلَج :

 لس الا < رغَو لج سأر ىلع ثَغ ٍلَمَج محل يجز : ىَلوألا تَلاقق : ميش
 ال ن فاخأ يلإ « بخ ثي ال يجو : ةيئاثلا تّلاق . لقت يمس الو 00 ٠

 طلأ نإ « ونش لا يجر : ةتلاثلا تلاق . هة 8 هرجع ْرُكْذَأ ُةْرُكْذَأ نإ « ُهَرْذَأ

 لَو رق الو رح ال « ةقاهت ليلك يجوز : ُ 2050 ا ا

 الو  دسأ جرم إو , ده لخد نإ يجوز : ةّسماخْلا تّ . ةَمآَس الو ةفاَخَم

 نإو « فقطا برش نإو « فل لكأ نإ يجر : ةسداّسلا تَناَق . دهع اَّمَع لاسي

 أ ءاايَع يجز : ةَعباَسلا تّلاق . نبا مَعَ كلا جلوُ الو « فلا َعجَطنما

 : ةقماثلا تّلاَق . كَ الك َعَمج ذأ كلف نأ كج « اد هَل ءاذ لک ُءقاط يَ
 داملا يفر يجو : ةعسالا تّ برز خير ٌحبّرلاَو برأ سَم سَملا يِجْوَر

 e دالا نم تلا بيرق داملا ْميظَع داَجّنلا ليرط

 َنْعمَس اإ ‹ حراَسَمْلا تاليلق < , كِراَبَمْلا تاريك لبإ هل كلذ نم ٌرْيَخ كلاَم كلام

 وُبأ امو ِعْرَر وُبَأ يجز : ةَرشع ة ةيداَحْلا تّلاَق . كلاَوَه ّنُهْنأ َنَقْيَأ رهزملا تص

to 



 و e ع ل

 , َقئُمَو سئاَدَو طيطأو ٍليهَص ٍلْهَأ ىف يلَعَجَف قشب مينغ ةَمْيَتَع لهأ ىف ينَدَجَو < يفت

 ى م نق عزو يأ مل ٠ عتق برو حلا أر « تأ وف لول ةد

 هُعَجَْم « عزز يبأ نبا امف « عزز يبأ نبا , ٌحاَسف اهو « ٌحاَدَر اَهُموُكُع ٠ ؛ عد
 عو < عذر يبأ تشب امف « عز يبأ ت نب , ةّرفجْلا غارذ بشل ؛ 000

 يبأ ةيراخ امف غرز يبأ ةَيراَج « اهتراَج ا ءلم ٠ هَ ٌعوطَو اًهيب
 لاف  اًشيشغت اتت المت الو « ائيقذت انئريم ثق الو « ائين اَنئيدَح ثبت ال ' -

 , ِنْيَدْهَفْلاَك اهل ناَدَلو اَهَعَم ةأر يقلق , ضخم ْباَطْوَألاَ عزز وبا جرح :
 « اّيِرَس الُجَرة ةدْعَب تحك ٠ اًهَحَكلَو ينطق « نيتئاَمرب اَهِرَخ تخت نم نابي

 « اجور ةحئار لك نم يناطغأو « اير 0

 رقطأ علب ام « هيناطغأ ءاش لک تْغَمج و كّلهأ يريمو ٠ ؛ عْرَر م يلُك : 1
 تنك : مْلَسَو هلع هللا ىّلَص هللا لوُسَر يل َلاَقَف : ةشئاع تلق . عذر يبأ ةت

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . «عررز أل حز

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نع هيي هللا لوسر عم كف ةشئاع ةديسلا تثدحت : حرشلا عم تادرفملا ىناعم

 ةدحاو لك تدهاعت دقو « نميلا لئابق نم وأ ةكم نم ةأرما ةرشع ىدحإ نيب ةسلج

 ‹ اًئيش متكت الو اهجوز لاح نع لوقت اميف ةقداص نوكت نأ نهنم

 : ىلوألا ةأرملا تلاقف

 . عفنلا ليلق هنأ تدارأو ئدر لازه همحل(ثغ لمج محل ىجوز)

 . هيف ريخ ال  هعم مهافتلاو هيلإ لوصولا بعصي (رعو لبج سأر ىلع)

 . هيلإ دوعصلا نكمي ال (ىقتريف لهس ال)
 ديدش هنأ دارملاو « مهتويب ىلإ سانلا هلقنيف هيف ةدئاف ال (لقتنيف نيمس الو)

 . (هتباع) اهجوز تمذ دق ةجوزلا هذهو « سانلا هنم عفتني الف « لخبلا

| 
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 : ةيناثلا ةأرملا

 . هحضفأ الو هربخ رشنأ ال (هربخ ريثأ ال ىجوز)
 . مهيلع ىشخت دالوأ هنم اهعمف « قالطلا فاخت (هرذأ ال نأ فاخأ ىنإ)

 ةفاخم ةنطابلاو ةرهاظلا هبويع ركذ فاخت ىهف (هرحبو هرجع ركذأ هركذأ نإ)

 . هبويع كذ ريغ نم اهجوز تمذ ةجوزلا هذهو ‹ قاقشلاو قارفلا
 : ةثلاثلا ةأرملا

 . قلخلا ىس ليوط (قنشعلا ئجوز)
 . اهقلط هقلخ ءوس تكتشا اذإ (قلطأ قطنأ نإ)

 ةجوزتم ىه ال « اهكرت ىوكش الب هقالخأ ىلع تربص اذإو (قلعأ تكسأ نإو)

 . اهجوز تمذ ةجوزلا هذهو « ةلمهم لب ةقلطم الو
 : ةعبارلا ةأرملا

 . (ةكم ةماهتب دارملاو) ةماهتو « هيف رش ال لدتعم (ةماهت ليلك ىجوز)
 . درب الو رح ال (رق الو رح ال)

 هذهو « اهيف للم ال هتشيعو فوخ اهيف سيل هترشع (ةمآس الو ةفاخم الو)

 . اهجوز تحدم ةجوزلا
 : ةسماخلا ةأرملا

 الإ كلذ امو ةوقلا ىف دهفلاك اهيلع بثو اهعامج دارأ اذإ (دهف لخد اذإ ىجوز)
 . اهل هبح ةدشل

 . ةعاجشلا ىف دسألاك مهنيب ناك سانلا طلاخ اذإ (دسأ جرخ نإو)

 تحدم ةجوزلا هذهو « لام نم تقفنأ امع اهلأسي ال ميرك (دهع امع لأسي ال)

 . اهجوز

 : ةسداسلا ةأرملا

 . هل مدقي ام لك لكأي ماعطلا ىف سرش (فل لكأ نإ ىجوز)
 . اًئيش هنم كرتي مل ءاملا برش اذإ (فتشا برش نإو)

 اًئيش كرتي مل هلك ءاطغلا هيلعو هدحو ةيحان ىف مان « مان اذإ (فتلا عجطضا نإو)

 . هريغل



 ىه له ملعيل اهبوث ىف هدي لخدي مل تضرم اذإ (تبلا ملعيل فكلا جلوي الو)

 . اهجوز تمذ ةجوزلا هذهو ءال وأ ةضيرم

 : ةعباسلا ةأرملا

 . بئاخو لاض (ءايايغ وأ ءايايع ىجوز)

 . قمحأ (ءاقابط)

 . بويعلل عماج اهجوز ىأ (ءاد هل ءاد لك)

 . اهمظع رسكي وأ « اهسأر رسكي نأ دبال هتجوز برض اذإ (كجش)
 هد طو ةع امسا (كلق)

 . اهجوز تمذ ةجوزلا هذهو ‹ كلذ لك عضي ىأ (كل الك عمج وأ)

 : ةنماثلا ةأرملا

 . فيفخ معان هسمل (بنرأ سم سملا ىجوز)

 نسحب اهجوز تحدم ةجوزلا هذهو « ةيكز ةبيط هتحئارو (بنرز حير حيرلاو)

 . ندبلا ةفاظنو ةلماعملا

 : ةعساتلا ةأرملا

 . بسحلاو بسنلا ميظع (دامعلا عيفر ىجوز)

 . حالسلل هلمح ىف عاجش ةماقلا ليوط (داجنلا ليوط)

 . فويضلا ماركإل خبطلا ريثك هتيب ميرك (دامرلا ميظع)

 ةجوزلا هذهو « هيأرب اوذخأ ةروشملا سانلا دارأ اذإ (دانلا نم تيبلا بيرق)

 . اهجوز تحدم
 : ةرشاعلا ةأرملا

 . ةقباسلا ةعستلا جاوزألا نم ريخوهو كلام همسا (كلام امو كلام ىجوز)

 . ةريظحلا ىف تكرب اذإ ددعلا ةريثك (كرابملا تاريثك لبإ هل)

 اهحبذل اهناكم ىف ىهف < ًاليلق الإ .ىعارملا ىف حرست ال (حراسملا تاليلق)
 . فويضلل اًماركإ

 . ءانغلا دنع دوعلا توص نعمس ىأ (رهزملا توص نعمس اذإ)
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 دنع لفح كانه a ترص لبإلا تعمس اذإ ىأ (كلاوه نهنأ نقيأ)

 تغلابر تن 231 ا امازكإ لبإلا حبذت فوسو رادلا بحاص

 . اهجوز حدمب
 : ةرشع ةيداحلا ةأرملا

 . كلذك همسا (عرز وبأ ىجوز)

 اهسبلأ ىنعملاو « لدتم ءيش لك نم ةكرحلا ىأ سانأ (ىنذأ ىلح نم سانأ)

 . ىلحلا ةرثك نم نذألا تلدت ىتح هب نيزتت ىذلا ريثكلا ىلحلا

 ةرثك نم محللاب اًءولمم اهمسج وأ اهفتك راص ىأ (ىدضع محش نم ًالمو)
 . مركلاو ماعطلا

 تمظع ىتح تحرفف ىردق عفرو ىنمظع ىأ (ىسفن ىلإ تحجبف ىنحجبو)
 . ىسفن ىدنع

 لابجلا ىف نونكسي منغ باحصأ اهلهأ ناك ىأ (قشب ةميدغ لهأ ىف ىندجو)

 ةقشم اهيف ةايح

 . لاو لیخ باحصأ لهأ دنع اهلعج ىأ (طيطأو ليهص لهأ یف ىنلعجف)

 . تابنلاو بحلا جرختل عرزلا سودت رقب باحصأ لهأ ىأ (سئادو)
 .ميعنلاو ةشيعملا نسح نم اذهو « ىقنملا فيظنلا بحلا لكأت اهلعج ىأ (قنمو)
 .ءازهتسالاو حبقلاب اهمالك فصيف اهرعاشم حرجي ال تملكت اذإ (حبقأ الف لوقأ)

 ىهف « ةمدخلا لجأ نم دحأ اهظقوي ال حابصلا ىتح مانت ىأ (حبصتأف دقرأو)

 . اهتيب ىف اهمدخي نم كانه لب « ةمركم ةززعم
 الهو داخلا يقو وتر ى :ترشاف ريتك ةددع ءاملا (حمقتأف برشأو)

 نآلا ىهو « ماعطلاو ءاملا ةليلق « ةيلبج اهنأل ىلوألا ةايحلا ةعيبط نع اًمامت فلتخم
 ءاسنلا لك سيلو « عرز ىبأ مأ فصت تذخأ مث « ميعنلاو اضرلاو ةداعسلاب رعشت
 . جوزلا مأ حدمت

 اهعاتم اهيف عضت ىذلا ناكملا (حادر اهموكع ؟ عرز ىبأ مأ امف « عرز ىبأ مأ)

 . ريخ نم هيف ام ةرثكل ليقث ريبك اهبايثو

 . عسأو ىأ (حاسف اهتيبو)



 ماني ىذلا هبنج ىأ (ةبطش لسمك هعجضم ؟ عرز ىبأ نبا امف « عرز ىبأ نبا)

 ش . محللا فيفخ وهف لخنلا ةديرج لثم فيحن هيلع
 زعملا ىثنأ عارذ لثم ماعطلا لقأ هعبشي فيفخ. هلكأ (ةرفجلا عارذ هعبشتو)

 . ةريغصلا ةاشلا وأ ةريغصلا

 عوطو اهيبأ عوط ؟عرز ىبأ تنب امف « عرز ىبأ تنب) عرز ىبأ تنب تفصو مث
 . اهلهأل ةعيطملاب اهتفصو (اهمأ

 . اهزعو اهلكأ ةرثك نم ةئيمس هنيدب ىأ (اهئاسك ءلمو)
 . اهلامجو اهنسح نم اهترض ظيغت ىأ (اهتراج ظيغو)

 نوصت ةمداخلا (اًئيثبت اًعيدح ثبت ال ؟ عرز ىبأ ةيراج امف ؛ عزز ىبأ ةيراج)

 . مالكلا لقنت الو رسلا

 . ةنوصم ةنيمأ ىهف هعيضت الو ماعطلا لقنت ال (اًئيقنت انتريم ثقنت)
 الب ريطلا شعك تيبلا نوكي الف « هفظنتو تيبلا سنكت (اشيشعت انتیب ألمت الو)

 . ةفاظن وأ سنك

 ضخمت تقو ىف رفسلا دارأ ىأ (ضخمت باطوألاو عرز وبأ جرخ : تلاق)

 . ةراجتلا دالب ىلإ برعلا جورخ دعوم تقولا اذهو اهنمس جرخيل نبللا

 ىأ (نیتنامرب اهرصخ تحت نم نابعلي نيدهفلاك اهل نادلو اهعم ةأرما ىقلف)

 ةعيرس ةكرحب اهعم نابعلي نايشمي نادلو اهعم هرفس ىف ةأرما عرز وبأ ىأر
 عرز وبأ بجعأف « نامرلا ناهبشي نينسح نييدث ةبحاص ةأرملا هذهو « نيدهفلاك

 . دالوألاو لسنلا ةرثك بحت برعلاو اهدالوأ ةرثكو اهلامجب

 . ةأرملا هذه جوزتو ةميدقلا هتجوز عرز وبأ قلطف (اهحكنو ىنقلطف)
 : دعب رخآ لجرب  ةملكتملا ةأرملا هذه - تجوزت مث (اًيرس ًالجر هدعب تحكدف)

 . سانلا فرشأ نم ىناثلا جوزلا اذهو « عرز ىبأ نم اهقالط

 . للم وأ بعت وأ روتف الب هسرف بكري (اًيرش بكر)
 نامع رحب لحاسب «طخلا» ةيرق ىلإ بوسنملا حمرلا ذخأ ىأ (اًيطخ ذخأو)

 . حامرلا عنصب ةروهشملا

 هم



 ىلع لخدت (منغلاو رقبلاو لبإلا) : ىهو معنلا لعج ىأ (اًيرث اًمعن ىلع حارأو)

 . ةريثك حاورلا تقو عرز مأ
 . ىثنأو اركذ فنص لك نم اهاطعأ ىأ (اًجوز ةحئار لك نم ىناطعأو)

 تنأ ىلك اهل لاق نأ جوزلا اذه مرک نمف (كلهأ ىريمو « عرز مأ ىلك : لاقو)
 . كلهأ ىلإ منغو رقبو لبإو ماعط نم ٍتئش ام ىلمحاو

 ىلع هلضفتو عرز ابأ ركذتت تلاز ام اهنأ الإ ءاطعلاو ريخلا كلذ لك عمو

 : تلاقف ىناثلا اهجوز

e 
 : اهل لاق يي هلا لوسر نإ : ف ةشئاع ةديسلا تلاق ءاسنلا هذه لاوقأ ركذ دعبو

 ةفلألاو ءافولا ىف عدز ىبأ لثم كدنع انأ ىأ (عرز مال عد ىبأك كل تنك)

 قالطلاو قارفلا ىف ال بحلاو

 . اًبلاغ لوألا جوزلاب قلعتي بلقلاف « ركبلاب جاوزلا نسي : ةدئاف

 دقو زه نم فرعي ال ماخاب هوكي ام کد رلوةيفاقلا لاج کد روجر وفاق
 . مالسإلا لبق ةيلهاجلا ىف اذه ءاسنلا ثيدح ثدح

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . مالسإلا اهيف بغري ىتلا فادهألا نم دالوألاو ةجوزلا ةياعر ١-

 . اهبلق ىلع رورسلا لاخدإو ةجوزلا عم ثيدحلاو رمسلا زاوج ۲

 . ناسحإو فورعم اهلهأو ةجوزلا ماركإ -
*« * * 
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 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوَُر مو ىف ءاَج مبا
oگدح : ا و ٤ 

NTت یت انک عطوة دغا اذ ناک مَ  
 ىذمرتلا : هاور) . (كذابع ثقب موي كباَذَع ينق بر : لاقو « ِنَمْيَألا هح

 . ((حيحص)

 . (۳) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 ‹ ىنظفحا : ىنق . مونلا ناكم : هعجضم

 . مهروبق نم ىتوملا ءايحإ وه ثعبلا : ثعبت

 ىنميلا هدي فك عضو هشارف ءاجو مونلا دارأ اذإ هو هللا لوسر ناك : حرشلا
 . ةمايقلا موي باذع نم هظفحي نأ هبر اعدو نميألا هدخ ىلع

 . ءايشألاب ةفرعملا نع هعطقتف بلقلا ىلع مجهت : ةليقث ةيشغ مونلا : ةدئاف

 قا اك زج نم لما نشا ىلع نا ةدئاف

ESل ا  

 . ىربكلا هتوملا توميف ضبقت نأ امإو ظقيتسيف رف مئانلا ىلإ درت نأ امإ حورلاف

 . هربق ىف اهيلع تيملا عضوي ىتلا ةثيهلا وه ثيدحلا ىف درو ام : ةدئاف

 . هيئتلاو ةظقيلا ىلإ برقأ نميألا قشلا ىلع مونلا : ةدئاف

 . مونلا ىف ئطبيف ارقتسم بلقلا لعجي رسيألا بتاجلا ىلع مونلا : ةدئاف
 ثيدحلا نم دافتسيام

 . ةداع سيلو ةدابع ةنس همون ىف ويب لوسرلا ىده عابتا ١-

 . ىرغص ةتوم الإ وه امف مونلا لبق هبر ىلإ بوتي نأ مئانلا ىلع -؟
 . ةحلاصلا لامعألا مظعأ نم باذعلا نع دعبلا بلطو ةرخآلا ركذت ٣“

 # اني ¥
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 لا اَنئَدَح : کک ل ~00
2. 

 ل

000 
 م

 ا لاق قاررلا دبع اح : لاَ َنلْيَغ نْب دومحم اتد 0٩~
 ےک يب

 : لاق ةقيَذح ْنَع « شارح ِنْب يِعْنر نع  ريَمع نب ِكِلملا ٍدْبَع

 ت َتوُمَأ كمساب ّمُهَّللا : لاق هشارف ىَلِإ ىو اَذِإ َمُلَسَو هْيََع هللا یلص يبا ناک »

 ءاور) .«روشنلا هيلو انام امدْعَب ائايخأ يذلا هلل دْمَحْلا : لاق ظقّيتسا اَذِإَو « احر

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا :

 . (١١؟) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . عمجلا ميم ميملاو « هللاي : مهللا . لصو : ىوأ

 . ثوملا دعب عوجرلا : روشنلا 2. ىلاعت هللا ىلع ليمجلا ءانثلا : دمحلا

 هتايح هديب ىذلا هير اعد همون ناكم ىلإ هيك هللا لوسر لصو اذإ : حرشلا

 مويل عجرملاو ةياهنلا هيلإو هتامأ نأ دعب هايحأ ىذلا هبر دمح ظقيتسا اذإو هتاممو

 . باسحلل اهالوم ىلع قئالخلا ضرعو عمجلا
 عقيف صخشلا رمع رخآ اذه نوكي نأ لامتحا مونلا دنع ءاعدلا ةمكح : ةدئاف

 . ةمتاخلا نسح ىلاعت هللا هقزريف هلمغو هرمأ ةمتاخ هللا ركذ

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . مونلا تقوو ظاقيتسالا تقو ركذلا ةيمهأ ١-

 . هللا ىلإ عجرملاو ةياهنلا نأ اًمئاد هسفن ركذي نأ ملسملا ىلع “۲

 . لامعألا عيمج ىف هللا مساب ةناعتسالا -

 د #* *
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 ِنَع هارأ « ٍلْيقع نع « ةَلاَضَف نب لّضفملا اَنَْدَح : لاَ ٍديِعَس نب ةي اَنَدَح -؟ها/

 : ْتَلاَق « ةَشِئاَع ْنَع « ةورع ْنَع « يِرْهُلا

 همك َعَمَ عَمَج هلل لك هشارف ىلإ ىو اذ َمُلَسَو هلع هللا ىّلَص هللا لوُسَر ناک,

 او ذأ لفوق رو وغ لو ذَحأ هللا َوُه ْلُق اًمهيف أ رقو « اًمهيف ثقف
 نم لقا امو ُهَهْجَوَو ةأر مهب ادبي « هدّسَج نم عاطقنسا ام اَم مهب َحَسَم مث سالا

 . (ىذمرتلاو « دمحأو « ىراخبلا : هاور) . «تاَرَم ثل كلذ عصي هدّسَج

 . (55) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . همامأ هردص : لبقأ . خفن : ثفن

 ىا وف تان ةنادختو قيطابقلا نم قرشلا ارد ف تيل اح وعلا

 صالخإلا ةروس أرقيو هيفك ىف هفوج نم ءاوهلاب خفنيو هيفك عمجي ةه ناك دقف
 نوكيو « تارم ثالث عاطتسا ام هدسجو هسأر حسميو « تارم ثالث سانلاو قلفلاو

 . بوثلا قوف حسملا

 ‹ ي هللا لوسر نع هدورول كلذ زاج سكع اذإو خفنلا ىلع ةءارقلا مدقت : ةدئاف

 . ثفنلا ريخأت لضفألا نكل

 . طقف نوأرقيو نوثفني ال مهف دوهيلل ةفلاخم هيفو لفتلا نم لقأ ثفنلا : ةدئاف

¥ ¥ ¥ 

 ا لاق ْيِدْهَم نْب ِنَمحَرلا دبع اَنْئَدَح : لاَ راب نب دمحم اَنئَدَح -

 : سابع نبا ِنَع « بيرك ْنَع « ليَهك ِنْب مل نع « ناَيفس
 ااف خفت مات اإ ناو ٠ خل ىح مات َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ

 « ىراخبلا : هاور).«ٌةّصق ثيدَحْلا ىف أّضَوَتَي لَو ىْلَصَو َماَقَف , ةألّصلاب هئ ُهلَذآَف لاب

 . (ىذمرتلاو ‹« ىئاسنلاو . ملسمو

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ح

of 



 : تادرفملا ىناعم

eلالب هءاجف ‹ توصب همف نم 03 جرخ مان  

 ىلصو وب ماقف « حبصلا ةالص ىأ ةالصلا تقو ناح : هل لؤقي ةي لوسرلا نذؤم

 ثدحأ اذإف « مئادلا ركذلا ةلاح ىف وهف « اًدبأ ماني ال هبلق نأل ؛ أضوتي نأ ريغ نم

 . رم امك ءوضو ريغ نم ةالصلا ويي هصئاصخ نم هذهو « ثدحلاب سحأ

* * * 

 ر ہے

 e لاق نافعا لاق روصنَم نب قاَحْسإ اَنئَدَح - 0۹

 اإ ناك مسو هلع هللا ىَلص للا َلوُسَو نأ « كلام نب س نع « تبا نع
 : لاق هشآرف ىلإ ىَوأ

 لَو هَل يفاك ال نّمم ْمَكَف  اناَوآَو اناقكَو ائاقسو انَمَعْطَأ يذلا هلل ُدْمَحْلا

 . (یذمرتلاو دواد وبأو ملسم : هاور) .«يِوُوُم

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ىهو معنلا مهأ اًركاذ هيلع ىنثيو هللا دمحي نأ همون دنع يي هيده نم : حرشلا

 ماني اًناكم وي هل لعجي نأو جئاوحلا ءاضقو قلخلا نع ةيافكلاو بارشلاو ماعطلا

 . هيلع اًفطاع وأ هل امحار دجي ال ناسنإ نم مكف « هيف

 . بارشلاو ماعطلل عبات مونلا : ةدئاف

 . ناسنإلا شيعي ال اهريغ نم ىتلا معنلا ىلع هبر وَ هللا لوسر دمح : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هيلع هللا لضف اًمئاد ركذتي نأ ملسملا ىلع -

 . اهديزيو اهيقبي معنلا ركش -؟

 "هه



 : لاق ٍبْرَح نُ َناَمْيَلس اََْدَح : لاَ يريرجلا محم نب نيَسحلا اَنئَدَح تن

 0 ل سل ا

 رتن ف ىلع عطنا ا خذلك مو ل لا لص يا ناد

 ىذمرتلا : هاور) . (هَفَك ىَلَع ُهّسأَر م عضوو  ُةَعاَرذ بص حملا ليف سرع اذإو
 . ((حيحص)

 ىعبر نبا (ورمع وأ « نامعنلا وأ) ثراحلا : وه . ثيدحلا ىوار ةمجرق

 « هتينكب رهتشا « ةالولا لاطبألا نم ىباحص « ةداتق وبأ « ىملسلا ىجرزخلا ىراصنألا

 وبأ انناسرف ريخ » : ملسم هجرخأ ثيدح ىفو « (هللا لوسر سراف) هل لاقي ناكو

 ىلإ ةفالخلا تراص املو « دحأ ةعقو نم ءادتبا يي يبثلا عم عئاقولا دهش . «ةداتق

 « ةئيدملا ةرمإ ناورم نب كلملا دبع يلو املو ءهعم نيفص دهشو « ةكم هالو « يلع
 عبرأ ةئس ةنيدملاب تامو « هارأو هعم قلطناف و يبنلا فقاوم هيريل هيلإ لسرأ

 مأو « ديبعو ء تباثو « نمحرلا ديع و « هللا دبع : مهو « دالوأ هلو « نيسمخو

 . نابأ مأو « نينبلا

 : تادرفملا ىناعم

 . ةحارتسالا وأ مونلل ليللا رخآ رفاسملا لوزن وه سيرعتلا : سرع

 . مان : عجطضا

 اذإف ‹ اهتقو ىف ةالصلا ءادأ ىلع رفسلا ىف صرخي ناك وي هللا لوسر : حرشلا

 (نيطلا نم ةبوط) ةنبل عضوو نميألا هقش ىلع مان ًاليل مونلا دارأو اًرفاسم ناك
 ىف قرغتسي هلعجت ال ةئيهلا هذهف « مانو هسأر تحت نميألا هفك عضوو هسأر تحت

 . ظاقيتسالا هيلع لهس ةالصلا تقو ناح اذإف « مونلا

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . ارفسو ًارضح اهتاقوأ ىف ةالصلا ءادأ ىلع صرحلا - ١

 . مونلا ىف هقارغتسا وأ هظاقيتسا ىف رثأ اهل ناسنإلا اهيلع ماني ىتلا ةئيهلا -؟
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 تر ر

 مّلَسَو هيلع ُهّللا ىّلص هللا لوُسَر ةداَبع ىف َءاَج ام ُباَب - £

 7 1 معمل 0

 دأ ا لح : الق ل ا 55١-

 فلكتلأ : هَل ليقف هام اَمَدَق تخفتلا نم یخ لَو هيَ علا لت هلا لوز ىلع

 د ًالفأ : لاق ؟

 نب دايز نع « ةئاوع وب

 م

 ؟ َرْخَأت اَمَو كلذ نم ٌمّدَقَت ام كَل ُهّللا َرَمْغ ْدَقَو اَذَه

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) .«اًروكش

 . )7١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا يناعم

 . لمحتتا : فلكتتأ . تمروت : تخفتنا

 . ركشلا ريثك : اروكش
 ةالصلا ليطي ناكو « ةدابعلا نم ريثكلا هسفن لّمَحي كي هللا لوسر ناك : حرشلا

 ةقشملا هذه لمحتتأ ن5 باطخلا نب رمع هلأسف « هامدق تمروت ىتح ليللا مايق ىف

 ةباجإلا تناكف ؟ كبنذ نم رخأت امو مدقت ام كل رفغ ىذلا تنأو ةدابعلا ىف

 . هبرل اروكش اذبع نوكي نأ بحي هي هنأ ةميظع
 ليلد اذهو « توملا ىأ نيقيلا هاتأ ىتح هبر دبعي 8 هللا لوسر لظ : ةدئاف

 . ضعبلا هيعدي امك دابعلا نع فيلاكتلا عفر مدع ىلع

 : ناعون فيلكتلا : ةدئاف

 . حودمم اذهف ةقشم هيف ًالعف ناسنإلا لعفي نأ -أ

 . مومذم اذهف عئصت هيف ًالعف ناسنإلا لعفي نأ -
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . فرشلا وأ بسنلا وأ بسحلا ىلع دامتعالا مدعو ةدابعلا ىف داهتجالا ١-

 . هبرل دبعلا ركش ىلع ليلد ةدابعلا ةرثك -؟
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 هام ا ل ٠ و و و 2

 ا

 دق مر ىَّنَح يْلَصُي َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هللا لوُسَر ناك ١

eا اَمَو َكبْلَذ نم َمّدَقَت ام َكَل َرَفَغ ْدَف هللا نأ َكَءاَج ْدَقَو اَذَه لَعفتأ م 6  

 . ((نسح) ىذمرتلا : هاور) . (اًروُكَش اَدْبَع نوک
 01 عقر تيدتلاب اهل ةمجرتلا تقيس # تيدحلا ىؤاز ةفجرت

 : تادرفملا ىناعم

 .مروت :مرت

 ليللا ةالص ىف مايقلا ليطي 5 هنوك نم هلبق ام دكؤي ثيدحلا اذه : حرشلا

 امو مدقت ام هل رفغ دق هنوك عم هيلإ برقتلاو هبر مامأ فوقولا ىف و هنم ةبغر
 . بونذلا نم رخأت

e 

1 
 ل

 «Oo .© ا

 .ةريبك وأ ةريغص ةيصعم بكتري الف « بونذلا نم موصعم وب هللا لوسر : ةدئاف
 : لاق هل بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا نع : ةدئاف

 « راجتلا ةدابع كلتف ةبغر هللا اودبع اًموق نإ
 + ديبعلا ةدابع كلتف ةبغز هللا اودبغ اًموق نإو

 . رارحألا ةدابع كلتف اًركش هللا اودبع اًموق نإو
* ¥ * 

 د ر

 ي ا لاق يللا ٍِنَمْحَرلا دبع نب ىسيِع ٍنْب ناَمْع نب ىسيِعاَنْئَدَح - ع

 :لاَق ريه يب ْنَع « حلاص يا نع ٍشَمْعَألا نع « ُيِلْمَرلا ىسيِع نب ىَيْحَي

 : هَل لاقيف ُهاَمَدَق خفتنت ىح يْلَصُي ُموُقَي َمْلَسَو هيلع هللا ىّلص هللا لوُسَر ناك

 : لاق ؟ رعاك اَمَو كبِلَذ نم َمُدَقت ام كَل هللا َرَمَغ ْدَقَو اذه لعق « هللا لور اي

 .((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . اًروُكَش اَدْبَع نوكأ ًالفأ

Ye۸۸ 



 . (١؟) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

۰ 

 عا ةيعش اد لاف ِرَفْعَج نب دمحم اَنئَدَح : لاق راش نب دمحم اَنئَدَح - 1٤

 لاق ديزي نب ٍدوُسألا نع « َقاَحْمِإ يبأ

 ۰ س

 اَذإَف , شارف ىتأ مث ا موق م "للا لوا ماب ناك

 نم هيلع ضاق انج ناك نإ بو 1 هلهأب ملأ ٌةَجاَح هَل ناک

 « ىئاسنلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) .«ةآلّصلا ىلإ َجَرَخَو اوت ًالإو « ءاَمْلا
 .(ىذمرتلاو

 . )۲١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . درفلا رتولا ىنعمو «رتولا ةالص : رتوأ ليللا نم ريخألا سدسلا : رحسلا

 . (اًبيرقت فصنو ةعاسب حبصلا لبق)
 . عرسأ « ضهن : بثو . عامجلا دارملا : هلهأب ملأ

 . ءاملا هندب ىلع لاس : ضافأ . لسغلا همزلي نم وه : اًينج

 ناك : تلاقف ليللاب كي هللا لوسر ةالص نع اف ةشئاع ةديسلا تلئس : حرشلا
 اهرثكأو ةعكر اهلقأو ءرتولا ةالصل هفصن مامت دعب ظقيتسي مث ليللا لوأ ماني

 نأ دارأ اذإ امأ « مونلل بهذي كلذ دعب « ةدكؤم ةنس اهمكحو ةعكر ةرشع ىدحإ

 عفرل لستغاف اًطشن اعرسم ظقيتسا حبصلا ناذأ تقو دنعو لعف هتجوز عماجي

 ' . حبصلا ةالصل جرخو أضوت اًبنج نكي مل وأ « ةبانجلا
 ءاضق كانه نأ امكف « ظقيتسي امدنع اهالص ليللا ةالص هتاف نم : ةدئاف

 . نئسلل ءاضق كانهف ضئارفلل

0۹ 



 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . لساكتلا مدعو طاشنب ةالصلا ىلإ مايقلا ١-

 . لهألا قح لامهإ ىنعت ال ةدابعلا - ١

 . هجولا ىف رونو نمؤملل تابث ليللا ةالص -"

¥ * ¥ 

 و و ر

 ىسوم نب قاَحسإ اتدحو « سا نب : كلام ْنَع « ديس نب ةف اَنْنَدَح 6

 ْنَع « َناَمِيَلَس نب ةَمَرْخَم نع ٍكِلاَم ْنَع « ّنَْم اَنئَدَح : لاق يراصنألا

 : سابع نبا نع « ٍبْيَرك
 ضرع ىف تْفَجطْضاَف : لاق ُهَتَلاَخ يهو ةئوُمْيَم دنع تاب هلأ ةربنأ ُهلأو

 لوُسَر مات , اهلوط ىف َمُلَسَو هيلع هللا ىَلص هللا ؛ َلوُسَر َعَجْطْضاَو « ةداسولا
 , يلقب ُهَدْعَب وأ ٍليلقب هلق قف ذأ لبللا فصلا اذإ ىح َمُلسَو هيلع هللا ىَلص هللا

 ارم ههجَو نع مولا ْحَسْمَي لَعَجَ َمَلَسو لع هللا ىلص هللا َلوُسَر ظقيتساف
 , اهم اص قلعُم نش ىلإ ماف مك « نافع لآ ةَروُس نم مياَوَحْلا تايآلا رثا

 َعَضَوَف هبلج ىلإ تق : سابع نب هللا دْبَع لاق يصب ما م ؛ , ءوضؤولا سحاق

 هَ ىتمبلا ينأاب دخأ مك يسار ىلع ىتنيلا هدي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 نيتك مل , نيتعكر مل نيتعكَر م٠ نيتعْكَر ملا نيتك مث ' ِنيَتَعْكَر یلص
 ىَلَصَق اقف ْنْذَوُمْلا ُهَءاَج ىح َعَجّطْما مث , َرتؤأ مث  تاّرَم تس : ّنْعَم لاق

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . «حْبّصلا ىَلصَف َجّرَخ مث , ٍنيَئفيفَخ نيتك ر

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ةيلابلا ةبرقلا : نش . ةدخملا : ةداسولا

 . هنذأ كسمأ : اهلتف . رخاوألا : ميتاوخلا
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 اهترجح ىف اعف ةنوميم ةديسلا دنع تيبملا هلك سابع نب هللا دبع دارأ : :حرشلا

 هتجوزب ةَ هللا لوسرل نكي ملو وي هللا لوسر ةايح بقاريل - مراحملا نم وهو -
 سابع نب هللا دبع مانو ةدخملا لوط ىف 8 هللا لوسر مان دقو « ةليللا هذه ةجاح

 ‹ ههجو نع مونلا رثأ حسمو 5 هللا لوسر ظقيتسا ليللا فصن دعبو « اهضرع ىف
 ءام اهب ةقلعم ةبرق نم أضوت مث « نارمع لآ ةروس نم رخاوألا رشعلا أرق مث

 اللا نازي ا نت ی و ا ا

 مث هنيمي ب نع فقو ىتح هرادأو هنذأ فرطب كسمأف ةنسلل ههبني نأ ةي لوسرلا دارأف

 ني ج مانا اط + إلا درقأو يمك لك دعب لي ةو ةر تال لش
 - حبصلا ةنس امه - نيتفيفخ نيتعكر ىلصو هي لوسرلا ماقف ‹ #4 لالب نذأ
 - .دجسملا ىف حبصلا ةالص ىلصو جرخ

 ىف صالخإلا ةروسو ىلوألا ةعكرلا ىف نورفاكلا ةروس ةءارق نسي : ةدئاف
 . حبصلا ةنس نم ةيناثلا ةعكرلا

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 ١- مامإلا عم طقف دحاو ىلص اذإ ةنس مامإلل نيملا هبناجلا ىف فوقولا .

 ١- لفنلا ءوضوُ: ضرفلا ةالص ًزاوج .
 . اهلطبت ال ةالصلا ىف ةليلقلا ةكرحلا -۳

 » * ول

 يبأ نع « ةبعش نع ؛ عيكو اَنْئَدَح : لاق ِءالَعلا نب دّمَحم برك وبأ اَنكَدَح 05

 : لاق سابع نبا نع « ةَرْمَج
 ١ هاور) . «ةَعْكَر َةَرْشَع ثالث ٍلْيَّللا نم يَلَصُي َمْلَسَو ُهْيَلع هللا ىّلَص يتلا ناك :

 (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا .

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ةعكر ةرشع ىدحإ ًاليل نوكتو رتولا ةالص ىلصي وي هللا لوسر ناك : حرشلا

 امه ناتعكر هلبقو ةعكر ةرشع ىدحإ رتولا وأ ءاشعلا ةنس امه نيتعكر ةالص اهلبقو

 وت ولا هن



 ىقْوأ نب ةَراَرز ْنَع « دان نع « ةَناوَع وبأ اَنئَدَح : َلاَق ديِعَس ن ةََق اََدَح -01
 ۰ : ةشئاع نع ما ته نب دعس نع ؛

 « مزا كلذ نم قم يلب رع مل اذ ناك مو هيلع هللا ىل يا ذلو

 « ىئاسنلاو « ملسم : هاور) . «ةَعَكَر َةَرِْشَع يّتلث ِراَهْنلا نم ىّلص هاني ةغبلغ و
 .(ىذمرتلاو

 (؟5) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 « ليللا ةالص ىلع ظفاحي يهب هللا لوسر نأ ا ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 ىلص حبصلا ةالص تقو لوخدب ليللا ةالص تقو تافو ساعنلا هبلغ وأ مان اذإف

 امأ « ةلفانلا ةالص كرت ىلع سفنلا دوعتت ال ىتح ًءاضق راهنلا نم ةعكر ةرشع ىتنث

 هش ىحو فورم راهن اهؤاضقن دولا ةعكر
 « قلطم لفن ىهو < ًاليل مونلا نم ظاقيتسالا دعب نوكت دجهتلا ةالص : ةدئاف

 . اهؤاضق نس اهتالص ىلع وب لوسرلا بظاو امدنعف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ليللا ةالص ةيمهأ - ١

 . راهن ليللا ةلفان ةالص نم تاف ام ءاضق زاوج -

 ٣“ ىدارف رتولاو ىنثم ىنثم ليللا ةالص .

* ¥ * 

 سره ساس ١ ا م ے

 « ناسخ نبا ييي ماتش ْنَع « ماس وبآ اَئَدَح : لاق ءالعلا نب دمحم انكَدَح - ۸

 و
 ر

 مُلسو هلع هللا ىَلَص يلا نع نع « ةريره يا ْنَع « َنيريِس نب ِدَمحم ْنَع
 : لاق

 « ملسم : هاور) . ( نْيَتفيِفَح نيتعكرب ُهَتالَص حتتفيلف ليلا نم ْمُكُدَحَأ َماَق اذإ »

 . (ىذمرتلاو «دمحأو

۲ 



 . )٠۲( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 نيتعكر ةالصب هتالص أدبي نأ ًاليل ىلصملا و هللا لوسر حصني : حرشلا

 . طشنيو ظقيتسي ىتح رتولا ةالصل ةمدقمو اًديهمت ًالوأ نيتفيفخ

 . ةميظعلا ةياهنلا ىلإ ىدؤت ةليلقلا ةيادبلا : ةدئاف
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . جيردتلاب لمعلا ىلع سفنلا بيردت ١-

 . ءادتبا سفنلا ىلع رمألا نيوهت - ١

* * #* 

 وو ا م

 NE سنا نب : كلاًم نع « ديس نب ةَبيتق اَنَدَح -۲ ۹

 رے م ی ر

 « هيبأ نع « ركب يبأ نب دلل دع E كلام اَنََدَح : لاق عم ان لاق

 هاف أ  يبهجلا دلا نب دير نع هربخأ « ةَمَرْخَم نب سيق نب هلا دبع نأ

 َُطاطْسُف وأ « ُهتَبََع ْتدَّسَوَتَق  ّمْلَسَو هلع هللا ىَلَص يبا َةَالَص هك

 نيقتكر ىّلَص ْمُك « نفي يعكر َمَلسو هيلع هللا یلص هللا لوُسَر یلص
 م « امل يللا نود اَمُهَو نيتك ىَلَص م « نيَو , ٍنَلبوَط , نبط

 نيَللا نود اَمُهَو ٍنْيَتَعَكر ىلص مث « اَمُهَلْبَق ِنْيَتللا نود اَمُهَو يع
 ةَرشَع تالت كلذ رتوأ ّمُك « اَمُهَلَْ يللا نو اًمُهَو نيتك ىّلَص م ؛

o : 

 « (م1۹۷ = ه۷۸) ىندملا ىنهجلا دلاخ نب ديز : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ىفوت . اًئيدح )۸١( هل « حتفلا موي ةنيهج ءاول هعم ناكو « ةيبيدحلا دهش « ىباحص

 . ةنس )۸١( نع ةنيدملا ىف

 : تادرفملا ىناعم

 . (ةبتع) ةداسو اهتلعج : تدسوت . ةبقارملا هجو ىلع ئشلا ىلإ رظنأل : نقمرأل

۳ 



 . لقأ : نود . (ةميخلا) رعشلا نم تيب : هطاطسف

 اعلا عب دلل نات فاع ىر جاز ك ورا فأ نأ وأ

 ىف ىلصي وهو ويب هللا لوسر ةالص ظحاليو بقاري ىباحصلا فقو : حرشلا
 هيلع ام اذهو « نيتعكر لك ملسي ىنثم ىنثم ةعكر ةرشع ثالث ىلص دقف « هتميخ

 ةالصب اهأدب دقو « ةعكر ةرشع ثالث ددعلا متيل ةدحاو ةعكر ىلص مث « روهمجلا

 ثيح اهدعب تاعكر تس ىف لاطأ مث عوشخلاو طاشنلل اًذيهمت نيتفيفخ نيتعكر
 ليبس ىلع .نيتفيفخ نيتعكر ىلص اهدعب ‹ عوشخلاو طاشنلا نم ةياغلا ىفوتسا
 . ءاهتنالا لبق جردتلا

 امإ انه ناتدئازلا ناتعك رلاف « ةعكر ةرشع ىدحإ هرثكأو ةعكر هلقأ رتولا : ةدئاف

 لفنلا نم ىهو « رتولا ةالصل ةمدقم وأ ةدكؤم ىهو « ةيدعبلا ءاشعلا ةنس امهنأ

 . قلطملا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ندبلا ةحارو طاشنلا بالجو عوشخلا ةاعارمل ةفخو ًالوط ةالصلا ىف جردتلا ١-

 . نيتعكر لك دعب ميلستلا ليللا ةالص ىف لضفألا -
¥ «* * 

 يمس نع ؛ كلام اقدح لاف نعم ادا َلاَق ىسوم نب قاَحسإ اَنْئَدَح - ا يس 2 --
 لأ هلأ هربخأ هنأ « نَمحُرلا ٍدْبَع ِنْبةَمَلَس يأ نع « يِربقُملا ديس يبأ ن

 ؟ َناَضَمَر ىف َمُلَسو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر الص تاک فيك « ةشئاع

 : تلاقف

 ىسّلَع ِهرْيَغ ىف الو َناَضَمَر ىف دیزل مَلسَو هِيَ هللا ىَلَص هللا لوُسَر ناک امد

 ال عبرا يّلَصُي مث « نهلوطَو َنهنْسُح نَع لست ل اَعَبرَأ يص ؛ , ةَعْكَر ةَرشَع ىدخإ
 هللا َلوُسَر اي: تلق : ةشئاع تاق ء الت يلم م َنهلوُطَو نهنسُح ْنَع لأست اس

 : هاور) . (يسبْلَق ماني الو نامان ّيَنْيَع نإ ٠ « ٌةَشئاَع اَي : لاقف ؟ ̂ رتو نأ لبق ما

 . (ىذمرتلاو « ملسم
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 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ا : تادرفملا ىناعم

 ىنعمب رتولاو « ةعكر ةرشع ىدحإ اهرثكأو ةعكر اهلقأ ًاليل ىلصت ةالص : رتوت
 . دارفإلا

 ةرشع ىدحإ نم رثكأ ىلصي ناك ام ب هنأ كف ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 تاقوألا ضعب ىف هنأ ىفاني ال اذهو « هريغ الو ناضمر ىف ال ةليللا ىف ةعكر

 «رتولا ريغ لفن ةالص مونلا لبق ىلصي ناك هنأ درو دقف ءاهريغ ىلصي ناك لاوحألاو

 لامجلا بتارم ىلعأ تغلب دقف اهنسح نع لأست ال ةالصلا هذه نأ تركذ مث

 مث ملسي مث تاعكر عبرأ اهتئيهو ‹ هدحو ىلصي ثيح ليمج نهلوطو لامكلاو
 اهنكل نيتعكر لك ملسي وأ « ملسي مث تاعكر ثالث مث ملسي مث تاعكر عبرأ

 ؟ رتولا ىلصت نأ لبق مانتأ كف ةشئاع ةديسلا تلأس مث « ةالصلا نسحل تعمج

 . ماني ال بلقلاو نيعلا مانت. هب باجأف

 . ىلاعت هللا ركذب اًمئاد لغشني ىتح بلقلا ةظقي يو هصئاصخ نم : ةدئاف

 درو امو « نيتعكر لك دعب ميلستلا ىأ « ىنثم ىنثم ليللا ةالص نأ درو : ةدئاف

 ‹ لضفأ نيتعكر لك مالسلاف ةيعفاشلا امأ ‹ ةيفنحلا هب كسمت ام وه ثيدحلا ىف

 . ةيكلاملا دنع نيعتيو

 ءديزي ال ةعكر ةرشع ىدحإ الإ ةليللا ىف ىلصي ال هيي هنأ نم درو ام : ةدئاف

 . تاعكرلا ددع ىف ديزي ىرخأ تاقوأو تاقوأ ىف ناك

 ‹ ةيفنح « ةيعفاش» ةعكر نورشع حيوارتلا ةالص نأ ىلع روهمجلا : ةدئاف

 نب رمع مهف دقف « ةعكر نوشثالثو تس مهدنع ىهف «ةيكلاملا» امأ « « ةلبانح

 . مالسلا مث ناتعكر ليللا ةالصو « اهرثكأل دح ال هنأ هه باطخلا
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 "آو



 م و
 ملم ر

 : شئ

 اق ع رع ع اش

 ةقكر ةرشَع ىدخإ ِليْللا نم يَلَصُي ناك َمْلَسَو هْيَلع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر نأ»

 ء ملسم : اور) . هٍنسَمْبألا هقش ىلع عجططا اهنم رَ اذِإَف « ةدحاروب اهنم وُ
 . (ىذمرتلاو « دواد وبأو

 . )٠٠( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 OEE . مان : عجطضا

 ةعكر اهرخآ ةعكر ةرشع ىدحإ ىلص هي هنأ كف ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 هنأ اهنم دئاوف نم هيف املو « نيميلاب اكربت نميألا هقش ىلع مان ىهتنا اذإف « رتولا
 تاعكرلا نأ ثيدحلا نم حضاوو « حبصلا وأ ليللا ةالصل ظاقيتسالا ىلع دعاسي

 . رتولا ةعكر ريغ دجهت ةالص

 ةحص « لاوحألا بسحب صقنيو ديزي و هتالص ىف تاعكرلا ددع : ةدئاف

 . اهرصقو ةءارقلا لوطو « اًمعضو ةوق « اضرمو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةدحاو ةعكرب عوطتلا زاوج -

 . ةعكر رتولا لقأ -

 هوحُن « باهش نبا نع« ؛ ِكِلاَم نع « نعم اَنَئَدَح َدَح : لاق َرَمع يبأ نبا اَنئَدَح -5

 . هَوحَن « باش نبا نع « ِكِلاَم ْنَع بيق اَمئَدَحَو (ح)

¥ ¥ «* 
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- 
 نع «ميِهارنإ نع « شَّمَعألا نَع « صّوخألا وبأ اَئَدَح َدَح : لاق دانه اَنَتَدَح -؟7 0 هيف مو ر
 : تلاق « ةّشْئاَع نع « دوسلا

 : هاور) . (تاَعْكَر علمت ليلا نم يّْلصُي َمْلَسَو هيلع هللا ىّلص هللا لوُسَر ناك »

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا

 MLSS اكتر ودعا دوار هكر

 . تاعكر عست ىلصي ناك وي هنأ كف ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 ىفو « ةعكر ةرشع ىدحإ تاياورو « ةعكر ةرشع ثالث تاياور كانه : ةدئاف

 تاياورلا فالتخا لعلو « عبس ةياورو . عست ةياور ىفو « تاعكر رشع تاياور

 . قبس امك اًفمعضو ةوق « اًضرمو ةحص لاوحألاو تاقوألا بسحب

* * * 

 م ع ل
 م

TS “4نايس اًح : لاق آن ی ا لاق  

 : هوخنت «شمعألا نع « يروثلا

* * * 

 «ةّبعش اَنكَدَح : لاق ِرَمْعَج نب دمحم اََئَدَح : َلاَق ىّنمْلا نب دمحم اَنئَدَح َدَح 6

 يب نم ٍلُجَر ْنَع ءراَصنألا نِ لج « ةَرَْح يبأ نع «هَرُم نب ورع نع
 نم ملول هللا یلص يبل حم ىَلص هلأ « نايا ٍنْبةفْيدَح ْنَع « سنع

 : لاق ليلا

 ءايرْبكْلاو توُرَبَجْلاَو توُكلَمْلا وذ ُرْبكَأ هللا : لاق ةَالَصلا ىف َلَحَد اًمَلَف»
 َناَحْبس : لوفي َناَكَو همايق نم اًوخئ ُهَعوُكَر عكر م « هربا ار ارق مث : لاق ةَمَظَعْلاَ

 نا « هعوُم نم او هم اكل ةسأ عقر م يفعل يز ناڪ ميقا ير

 ناک « همايق نم اًوخن ُهُدوُجُس ناکف َدَجَس َدَجَس مث دمحْلا يرل ُدْمَحْلا ّيّبرل : لوق

 َنْيب ام ناك « ُهَسأَر عفر مك ىلغألا يب بر َناَحْبس « ىلغألا ّيّبَر َناَحْبُس : لوَقَي
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aرق تح يل رفع بر « يل زفغا بر : لوقتي َناَكَو « دوُجُّسلا نم  

 ةدئاَملا ىف كش يذلا ةع ةَبْعم ةّبعش َماَعلألا وأ ةَدئاَمْلاَ ِءاَسّنلاَو ناَرْمع لآَو ِةَرَقَب

u 

e as 
 با ميعاط) ىلمرتلاو 6 دوا وبأ واور نآرمع نإ ر

 . (1١؟) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . رابجلا « راهقلا : توربجلا . كلملا بحاص : توكلملا وذ

 . هزنت « سدقت : ناحبس . صقن لك نع هزنتلاو عفرتلا : ءايربكلا

 . اًبيرق : اوحن . هك هللا ىلع ليمجلا ءانثلا : دمحلا
 هذه فصي ذخأ مث 8 هللا لوسر عم هه ناميلا نب ةفيذح ىلص : حرشلا

 هللا) اهظفلو ةالصلا ناكرأ نم نكر ىهو مارحإلا ةريبكت ىأ ريبكتلاب أدبف « ةالصلا
 راهقلا رابجلا كلملا بحاص هنوك نم هلهأ وه امب ىلاعت هللا ىلع ىنثأو « (ربكأ
 ىف ىوارلا اهركذي ملو ةحتافلا أرق مث « تافصو اًناذ ميظعلا « صقن لك نع هزنملا

 نم نكر ئهو « ةعكر لك ىف ةحتافلا أرقي وَ هنأ درو دقف « اهترهشل ثيدحلا
 ةئيه ىلع ثكمو عكر مث ةلماك ةرقبلا ةروس أرق ةحتافلا دعبو « ةالصلا ناكرأ

 عوكرلا ءاعد لاقو « مايقلا ةلاح ةرقبلا هيف أرق ىذلا تقولا نم اًبيرق عوكرلا

 ةحيبست رادقمب عوكرلا ىف ةنينأمطلا ققحتتو « ةئيه ةنس وهو (ميظعلا ىبر ناحبس)

Eىذلا تقولا نم اًبيرق اًققاو ثكمو « نكر وهو عوكرلا نم هسأر  

 ىلع هدوجسو دجس مث (دمحلا ىبرل) مئاق وهو لوقي ناكو « عوكرلا ىف هاضمأ
 ثكمو نكر دوجسلاو ‹ (سأرلا ةهبجو نيفكلاو نيتبكرلاو نيمدقلا) فارطأ ةعبس
 ىبر ناحبس) ًالئاق وعدي ناكو « همايق ىف هاضمأ ىذلا تقولا نم اًبيرق ادجاس

 . ىف.حيبستلاو « ةدحاو ةحيبست رادقمب ققحتتو « نكر دوجسلا ىف ةنينأمطلاو (ىلعألا

 رفغا بر) الئاق وعدي ناكو نكر وهو نيتدجسلا نيب سلج مث « ةئيه ةنس دوجسلا
 ةعكرلا ىف اذه لعف مث نارمع لآ ةروس أرقو ةيناثلا ةعكرلا ىف اذه لعف مث (ىل
 ةدئاملا ةروس أرقو ةعبارلا ةعكرلا ىف اذه لعف مث « ءاسنلا ةروس أرقو ةثلاثلا

 . (ثيدحلا ىوار كش) ماعنألا ةروس وأ
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 . دحاو مالسب تناك تاعكرلا عبرألا نأ ثيدحلا نم رهظي : ةدئاف

 . «ةطاحإلا نع ردقلا زواجت » : ةمظعلا ىنعم : ةدئاف

 «نطابلا كلملا» : وه توكلملاو « « رهاظلا» : وه كلملا : ةدئاف

 ةدجسلل ةهباشم اهنأل ؛ ةيناثلا ةدجسلا ةفص ثيدحلا ىف ىوارلا ركذي مل : ةدئاف

 . ةئيهلاو لوطلاو ركذلا ىف ىلوألا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هنم ملعتلاو زم هللا لوسر فلخ ةالصلا ىلع ةباحصلا صرح ١-
 سانلا نم ةعامجل اًمامإ ناك اذإ وأ هسفن عم درفلا ةالص ىف نوكي ليوطتلا ١-

 . فيفختلا وَ هيده نمف الإو ليوطتلاب نوضري
 . عوكرلا نم لادتعالاو دوجسلاو عوكرلاب مامتهالا -

 . تاعكرلا ىقاب نع ىلوألا ةعكرلا ىف ةلاطإلا هيده نم - 5

* * #* 

 دْبَع ن ٍدمّصلا دبع اَنَدَح : لاَ ربل عفان نب دمحم ركب وبأ اتئدَح -

 « ةئاع ْنَع « كوما يبأ ْنَع « يلا ملم ِنْب َليِعاَمْسِإ نع « ثراولا
 : تلاق

 « ىئاسنلا : هاور) . ليَ نآْرَقْلا نم ةياب َمْلَسَو ِْيََع ُهَّللا ىَلَص هللا َلوُسَر َماَق»

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « هجام نباو

 . )١15( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ىف اهرركي ةدحاو ةيأب ليللا ةالص ىف مايقلا زاوج ىلع لدي ثيدحلا : حرشلا

 مهل َرِفغت نإَو كدابِع مڇ لف محي ات نإ ) : ىلاعت هلوق ىه ةيآلا هذهو « ةعكر لك

 . )14: ةدئاملا) 4 ميكا ُريِزَعْلا تن أكن

 . ةرفغملا وهو اهماتخ نسحو اهيناعم ىف ركفتلا ةيآلا هذه راركت ببس : ةدئاف
«* «* * 
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 « ةّبعش اَنكدَح : لاق ٍبْرَح نْب ناَمْيَلس اَئَدَح : َلاَق َنالْيَغ نب دومحُم اَنئَدَح - 5-3

 : َلاَق وعلم نب هللا ِدْبَع ْنَع ؛ « لئاو يبأ نع « شَمعألا نع
 يي ا ا

aهللا ىّلَص يبا عدأو دُعا نأ ْتْمَمَه : لاق ؟ هب َتْمَمَه امو :  

 . (ىذمرتلاو « هجام نباو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . (َمُلَسَو هلع

 . )١18( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . تيون : تممه

 لوسر عديو ةالصلا ىف دعقي نأ مه هنإ : هيض نط دوعسم نب هللا دبع لوقي : حرشلا

 چ ا لوو عما بدألا كر نم هيف امل دوش لف هار ابا اض ا

 زب هللا لوسر عم ةعامج ةالصلا عطق وهو ئىس ئش لعف دصق هنأ وأ « هتفلاخمو

 نامرح نم هتوفي امل هلثم ليلج ىباحصب قيلي ال اذه نأل ؛ اًدرفنم ىلصو
 . هب ءادتقالا كرتو يَ هللا لوسر عم ةعامجلاةالص

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ىس رمأ ةعامجلا كرت ١-

 . ةعامج ةلفانلا ةالص زاوج -۲

 . مايقلا ىلع رداقلل لفنلا ةالص ىف زئاج دوعقلا *-"

* * * 

 ر ر

YAوحن « شَمعألا نع « ٌريرَج اَنَْدَح : لاق عبكو نب ناّيفس اَنكَدَح -  

# * *« 

 يقب اذا ' سلاَج وُو ارقي ١ تلج يصب ناك مسو هيلع هلا ىلص يبقا ذأ
 aT مئا َوْهَو ارفف ماف ءيا نعرا أ ننال نوک ام رق هتءارق نم

 .(ىذمرتلاو « « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . «َكلَذ ّلثم ةّيناثلا ةَعْكَ | ىف عَنَص مث
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 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ةلفانلا ةالص ىلصي ناك هيي هللا لوسر نأ يف ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 اًسلاج أرق امم رثكأ ةءارقلا ىف رمتسيو موقي مث نآرقلا نم اًردق أرقيف اًسلاج اًنايحأ

 و و ا

 ىأ « زارتحالا باب نم اهتلاق (نيعبرأ وأ نيثالث) ةشئاع ةديسلا لوق : ة

 . ىوارلا نم كش وهف « نيعبرأ وأ نيثالث أرق 0

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . اسلاج عكري نأ لدب عكريل موقي مث اًسلاج ةلفانلا ةالص ىلصملا أدبي نأ زاوج ١-

 . ليللا ةالص ىف ليوطتلا بابحتسا - ؟

* * * 

 دبع نع « الحلا لاح اَنئَدَح : لاق ميه اَنئَدَح : لاق پيم نب دمخ اَنَدَح - مر م ر
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٍةالَص ْنَع « ةشئاَع تلأس : لاق قيّقَش نب هللا

 ؛ تلاقف « هعوطت نع ملو

 عكر ُمئاق وهو أرق اَذإَف « ادعا اليوط اليو « امئاَق اليوط اليل يْلَصُي ناک »

 « ملسم : هاور) . «سلاَج َوُهَو َدَجَسَو عكر سلا َوْهَو ارق اذإَو « مئاَق َوُهَو َدَجَّسَو
 . (ىذمرتلاو

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ًاليوط اًنمز : ًاليوط ًاليل . ةضورفم تسيل ةالص ىأ عوطتلا : هعوطت
 ناك هنأ ًاليل ةلفانلا هيك هللا لوسر ةالص نع اك ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 ةلاح ًاليوط اًنمز ىلصي اًنايحأو « هيمدق ىلع اًفقاو هنوك ةلاح ًاليوط اًنمز ىلصي

 ةءارقلا ةلاح ىفو « مئاقلا ىلصي امك دجسيو عكري مايقلا ةلاح ىفو « اًسلاج هنوك

 زاوج ىف ىلاعت هللا ةمحر نم اذه لكو « مايق ريغ نم دجسيو عكري اًسلاج
 . نيتلاحلا
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 نكر وهف مايقلا امأ « مايقلا ىلع رداقلل ةلفانلا ةالص ىف سولجلا زوجي : ةدئاف

 . ضرفلا ةالص ىف هيلع رداقلل

 نم فصنلا ىلع ةلفانلا ةالص ىف مايقلا ىلع رداقلل اًسلاج ةالصلا باوث : ةدئاف

 . ىلاعت هللا نذإب مئاقلاك هباوثف مايقلا عيطتسي ال ىذلا وأ ضيرملا امأ « مئاقلا باوث
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 ؛ كلام اند لاق ُنْعَم اح : لاق يراصنألا ىسوم نب قاَحسإ اندح ١- يفق ما مده ل
 « يملا ةو يبأ نب بلطملا نع « ديزي نب بِئاَسلا نع « باش نيا نع

 ؛ تاق ملو هلع هللا ىلص يبنلا جوز « ةَصْمَح نع

 وشلاب ارقي ادعاق نحس ىف يّلَصُي مَلَسَو هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ناك ,

 Nos (اهنم لوطا نم لوطا نوک ىح الربو

 . ((حيحص نسح : لاقو)

 ‹ هك هللا لوسر جوز نينمؤملا مأ ةصفح ةديسلا : ىه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 25 يبنلا-اهجوزت « باطخلا نب رمع صفح يبأ نينمؤملا ريمأ تنب « عيفرلا رتسلا
 ثالث ةنس ىف « نيرجاهملا دحأ « ىمهسلا ةفاذح نب سينخ نم اهتدع ءاضقنا دعب

 ‹ ويي يبنلا جاوزأ نم ىنيماست تناك يتلا يه : ةشئاع ةديسلا تلاق ‹ ةرجهلأ نم

 لَم يبنلا لوخد نوكي اذه ىلعف < نينس سمخب ثعبملا لبق ناك اهدلوم نأ يورو

 ف ةصفح تيفوت . ثيداحأ ةدع هنع تور « ةنس نيرشع نم وحن اهلو اهب

 « ةنيدملاب نيعبرأو سمخ ةنس تيفوت : ليقو «  ةعامجلا ماع نيعبرأو ىدحإ

 . ناورم ةنيدملا ىلاو اهيلع ىلصو

 : تادرشكا قاعم

 . حيبستلا ىلع اهلامتشال ؟ ةلفانلا ةالص دارملا : هتحبس

 . تاكرحلاو فورحلا نيبيو اهتءارق ىف ىنأتي : اهلتري
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 ىنأتيو ةءارقلا نسحيو « اًسلاج ةلفانلا ةالص ىلصي 5# هللا لوسر ناك : حرشلا

 اهنأك اهتءارق ىف ًاليوط اًئمز ذخأت اهنأ الإ ةريصق ةروسب أرقيل هي هنإ ىتح « اهيف
 . هقحتسمو هقح فرح لك ءاطعإو ةءارقلا نيسحتو ىنأتلا نم ةليوط ةروس

 . ذم تناك هي هللا لوسر ةءارق رثكأ : ةدئاف

 ددع ناك ولو روسلا ضعب نم لضفأ ةعكرلا ىف ةلماك ةروس ةءارق : ةدئاف

 . ةلماكلا ةروسلا ردقب تايآلا

 . ةهارك الب زئاج ةدحاولا ةعكرلا ىف تايآلا ضعب ىلع راصتقالا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هلترو هنسحو همركأ نم هللا مركأ ىلاعت هللا مالك نآرقلا ١-
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 , نع « دمحم نب جاجحلا انئدَح : لاق ينارفعرلا محم نُ نَسحلا انئَدَح -

 دبع نإ ةملس بأ ذأ + ةامئلس نبا رب نافع يتربخأ : لاَ عرج نبا
٤ 

 و

 « ةشئاع َّنَأ هربخأ « نَمْحّرلا

 وهو هلص ُرتْكَأ ناك ىَّتَح تمي ْمَل َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا یلص يلا نأ ةئربخأ»
 . (ىذمرتلاو «دمحأو « ملسم : هاور) . «سلاَج

 )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 هنوك ةلاح ةلفانلل هتالص رثكأ تناك هيب هنأ اف ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 . ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا ىتح اذه ىلع لظو « اًسلاج
¥ ¥ * 

A۲توبا انتدح : لاق ميهار نب ا انتذحا# لاق ميم نب دمحأ انئَدَح -  

 a نع
 «اهدسفب نْيتعكرو « ٍرْهظلا لبق ِنيفعْك َمَلسَو هيلع هللا ىّلص يبا عم تص »

 « دمحأ : هاور) . ءهسعيب ىف ءاشعلا غب نيترو « هب ىف برغتملا دغي نيئتكرَو
 . ((حيحص) ىذمرتلاو

 YY (ةينسلا تاقارشإلا : ۱۸۲)



 . (40) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 لبق نيتعكر كي هللا لوسر عم ىلص هنإ : ف رمع نب هللا دبع لوقي : حرشلا
 هذه « هتيب ىف ءاشعلا دعب نيتعكرو برغملا دعب نيتعكرو رهظلا دعب نيتعكرو رهظلا
 اهدع « ةدكؤم ةنس ىهو ضرفلا ةالص دعب وأ لبق ىلصت ىتلا بتاورلا ننسلا ىه

 ةرشع ىتنثا ىلإ ضعبلا دازو « حبصلا ةالص لبق ناتعكرو « تاعكر رشع ةيعفاشلا

 ربخي ثيدحلا ىفو « نيتنثا لدب تاعكر عبرأ ةيلبقلا رهظلا ةنس لعج هنأ الإ ةعكر

 ىف ىلص وأ ةبتارلا ةالصلا هذهل لعفلا ىف هي هللا لوسر كراش هنأ هذ رمع نبا

 . يي هعم ىلص وأ ناكملا سفن

 اهنألو « ه5 هلعفل دجسملا نم لضفأ تيبلا ىف بتاورلا نئسلا ةالص : ةدئاف

 ميلعتلو « ةمحرلا ةكئالم لوزنلو تيبلا ىف ةكربلا ةدايزلو صالخإلا ىلإ برقأ
 . دالوألاو لهألا

 تاعكر عبرأ ةالص ىلع تعمجأ امك ئش ىلع ةباحصلا تعمجأ ام : ةدئاف

 . رهظلا لبق

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . هريغو تيبلا ىف بتاورلا ةالص زاوج - ١

 . ضرفلا ةالص ىف للخلا ةمايقلا موي ربجت ننسلا ٣“

 . ةعامج ةبتارلا لعفي نكي مل هي هنأل ؛ ىدارف ىلصت بتاورلا ةالص ٣-

* «* * 

 3 انَتَدَح : لاق ميهار نب : ٍليِعاَمْس انئَدَح : لاق ميم نب دَمْحأ اَئَدَح - 4 - را

 ويا وي

 : ةصفخلا دخ َلاق « َرَمع نبا نع عقال نع

 رفا عطب نيح ٍنَْتَعْكَر يّلَصُي ناك ّمُلَسَو هلع هْيَلَع هللا ىَّلَص هللا َلوُسَر نأ

 « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . ( ني فيِفَح : لاق ُةاَرأَو : بويا َلاَق يداتُملا يدانُيو

 .(ىنمرتلاو
Vg 



 . )18١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 الإ اهلك بتاورلا ننسلا ركذ دقف « قباسلا ثيدحلا لمكي ثيدحلا اذه : حرشلا

 « حبصلا ةالص لبقو تقولا لوخد دعب ناتعكر : ىهو انه تركذ دقو « حبصلا ةنس

 ةروسب ىلوألا ةعكرلا ىف أرق هنأ حص دقو « امهيف فيفختلا هك هيده نمو
 ‹ اهيف امو ايندلا نم ريخ امهو «(صالخإلا» ةروس ةيناثلا ةعكرلا ىفو «نورفاكلا»

 . تاعكر رشع بتاورلا نوكت كلذبو

 ىمسو « ليللا داوس ىف سمشلا ةرمح وهو حبصلا ءوض وه : رجفلا : ةدئاف

 . ليللا ىف رونلا راجفنال ارجف
 . هضايبب قفألا ألمي ًاليطتسم اًعطاس ودبي ىذلا وه : قداصلا رجفلا : ةدئاف

 . ًاليطتسم اًداوس ودبي ىذلا وه : بذاكلا رجفلا

* * HK 
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 نب رقعج نع « يرازقلا ةيواعم نب ناورَم اتدح : لاَ يمس نب ةبيت انئَدَح ~۸0

 : لاق َرَمع نبا نَع « َناَرهِم نب نومي نع « اقرب

 لبق نْيَعكر : تاَعكَر ينام مُلَسو ِهْيَلع هللا ىَلص هللا لوُسَر نم تَظفَح»
 نسا لاق ءاّنعلا غب ٍنيَمعْكَرَو « برملا دعب نعرو « اَهَدَْب ٍنيعْكَرَو « رها
 هِيَلَع هللا ىّلَص ّيِبنلا نم م اَمُهاَرَأ نکا ْمَلَو , ةادقْلا يتعْكرب ٌةَصْفَح يشََدَحَو : رم

 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . (َمْلَسَو

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ۰ : تادرفملا ىناعم

 . حبصلا ةنس دارملا : ةادغلا ىتعكر

 نأ الإ « تاعكر رشع بتاورلا ننسلا نوك نم قبس ام ثيدحلا دكؤي : حرشلا

 ةديسلا هتربخأف « حبصلا ةنس ىتعكر ىلصي 84 لوسرلا ري مل هه رمع نب هللا دبع
 ةعامجلا ةالص ىلإ هجورخ لبق هئاسن دنع امهيلصي هنأ ه5 لوسرلا ةجوز ةصفح

Vo 



 دجسملا ىفو اًنايحأ تيبلا ىف اهيلصي ناكف بتاورلا ننسلا ىقاب امأ « دجسملاب

 . اًنايحأ

 أرقو حبصلا ةنس ىلصي 5 لوسرلا ىأر كه رمع نب هللا دبع نأ درو : ةدئاف
 الو « ةيناثلا ةعكرلا ىف «صالخإلا» ةروسو « ىلوألا ةعكرلا ىف «نورفاكلا» ةروس
 هتربخأف و هللا لوسر ىري نأ لبق ناك هلاق امف « ثيدحلا اذه نيبو هنيب ضراعت

 . كلذب ةصفح ةديسلا

 لاح نع < « ٍلّضَمملا نب رش اند : َلاَق فل ن ىَيحَي ةَمَلَس وبأ اَنئَدَح 5 20010 م

 ىلَص يللا ةالص ْنَع « ةَشْئاَع تلأس : لاق قيِقَش نب هللا ٍدْبَع ْنَع « ِءاَنَحلا

 : ْتَلاَق مسو هيلع هللا

 دغَبو « نيك برملا دْعَبَو , نيتك اهدْغَبو نْيتعَكر ٍرْهظلا لبق يّلصُي ناك,
 .((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . «ِنْيَثث رجفلا لْبَقَو « نيتك ر ءاشعلا

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 . حرشلا قبس : حرشلا

AYعش ا لاق رقعج نب دمحم اَنَدَح : لىلا ني دمحم اا  

 ْنَع « اًيِلع الأس : لو ةرْمَض ّنْب مِصاَع تْعِعَس : لاق َقاَحْسِإ يبأ نع
 : لاق« نِ مسو َْعُهللاىّلص هلا لور ةالَص

 اذإ ناک : لاقف < ىّلص ام كلذ َقاَطَأ نم : اقف : لاق كلذ نوقيطت ال ْمُكَنإ

 تناك اذِإَو « نكر ىَلَص ٍرععْلا دنع اُهاَه نم اًهتنيَهك ااه نم ُسْمّشلا تئاک

 ابر رطل لب يصبو « اعبر ىّلص هلا دنع اتهام نم اَنْ اته نم سممشلا

 ىسَلَع ميل نشب نْيسَِعْكَر لك َنَْب لصق ؛ اًعَبرَأ رصَْلا لبقو نيتك اَهدْعَبَو '

 ىنمرتلا : هاور) . «َنيِملْسُمْلاَو َنيِمْوُمْلا نم ْمُهَعبت ْنَمَو « ناو َنيَِرقُمْلا ةكئالَمْلا
 . ((نسح)

۲۷٦ 



 « ةعبرألا هل جرخأ «ةقث « ىلوسلا ةرمض نب مصاع : وه :ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . هال5 ةئس ىفوت

 : تادرفملا ىناعم

 . اهلكش : اهتئيه . ةبظاوملا ىلع نوردقت ال : نوقيطت ال

 ال مكنإ : باجأف ةيراهنلا هَ هللا لوسر ةدابع نع ن5 ىلع مامإلا لئس : حرشلا
 مهبحل الإ كلذ امو « لعف انم عاطتسا نم : اولاقف « اهيلع ةبظاوملا نوعيطتست

 لبق) نيتعكر ىحضلا ىلصي ناك : ن5 ىلع انديس مهل لاقف هَ هللا لوسرب ءادتقالا

 نيتعكرو ةيلبقلا رهظلا ةنس تاعكر عبرأ ىلصيو (ءامسلا دبك ىف سمشلا ءاوتسا
 « ةدكؤم ننس هذهو (ءامسلا دبك ىف سمشلا توتسا اذإ) ةيدعبلا ةنسلا رهظلا دعب

 ‹ نيتعكر لك دعب ملسي ةدكؤم ريغ ةنس تاعكر عبرأ رصعلا ةالص لبق ىلصي ناكو

 ةمحرو مكيلع مالسلا)وأ (نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا) تايحتلا ىف امك

 . ةالصلا نم ءاهتنالا دنع (هللا

 ةلصتم اًعبرأ ىلصي رهظلا ةنس ىف اًنايحأ ناك يي هللا لوسر نأ درو : ةدئاف

 . دجسملا ىف نيتعكرو تيبلا ىف نيتعكر ىلصي اًنايحأو « ةعبارلا دعب ةميلستب
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نئسلا ىلع ةظفاحملا اهنمو ةدابعلا ىلع ةبظاوملا - ١

 ش . نوقيطي ال ام دابعلا فلكي ال مالسإلا -

 . تادابعلا نم اهريغو لفاونلا ىف وَ هللا لوسرب ءادتقالا بح ٣-

* * 
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 ١- ىحّضلا ةأالص باب .

 مو مي

 « ةّبعش اَنَكَدَح : لاق يلا واد وبأ اَنئَدَح : لاق نوا نب ديد ندع -848

 يبنلا َناكأ : ةشئاعل تلق : ْتَلاَق « ةئاعم تمس : لاق كشرلا ديري نَع

 ر

 : تاق ؟ ىلا يّلَصي مسو لع هللا لص

 .(ىذمرتلاو « ملسم : هاور) .«لَجَو رع هللا ءاَش ام ُديِزَيَو تاَعَكر َعَبْرأ , مَعَ
 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . راهنلا عبر مامت ىلإ سمشلا عولط مامت دعب تقولل مسا : ىحضلا

 صرحف « 86 هللا لوسر نع ةدكؤم ةنس : اهمكح ىحضلا ةالص : حرشلا
 نينمؤملا مأ لأست ةيباحصلا لعج 26 قلخلا ديسب ءادتقالا ىلع ديدشلا ةباحصلا

 ىلع تداز مث « معن تباجأف ؟ ىحضلا ىلصي يي هللا لوسر ناك له « طظ ةشئاع

 . تاعكرلا ددع ىف ديزي لب تاعكر عبرأ : اهلوقب بولطملا

 . ىحضلا تقو ىف اهلعفل مسالا اذهب ىحضلا ةالص تيمس : ةدئاف

 « تاعكر ئنامث هلضفأو « ناتعكر هلقأ ىحضلا ةالص تاعكر ددع : ةدئاف

 . تاعكر ىنامث اهنأ تاياورلا حصأو « ةعكر ةرشع اتنثا اهددع ىصقأو

 (سمشلا لاوز ىلإ حمر ردقب سمشلا عافترا نم) ىحضلا ةالص تقو : ةدئاف '

 لضفألاو ‹ ةعاس ثلثب رهظلا ناذأ لبق ىلإ ةعاس ثلث رادقمب سمشلا عولط دعب ىأ

 . راهنلا عبر ىلإ اهريخأت
 ةنسلا ةالص لضفألا نأل ؛ ءانثتسا اذهو دجسملا ىف ىلصت نأ لضفألا : ةدئاف

 . دجسملا ىف اهيلصي ناك يي هنأ ليلدلاو « تيبلا ىف

 . هدسج ءاضعأ نم وضع لكل ةقدصب قدصت دقف ىحضلا ىلص نم : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ةينامث اهلضفأو تاعكر عبرأ هي هلاوحأ بلغأو ناتعكر ىحضلا ةالص لقأ ١-

 . سانلل اهميلعتو يم لوسرلا ةالصب ةشئاع ةديسلا ملع -؟

¥ * *« 
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 اَنكَدَح : لاق يداي ةّيواعم نب ميِكح يِئَدَح : لاق ىلا نب دمحم انْئَدَح لح “۹

 نب سنأ نع« « ليوُطلا ٍدْيَمح ْنَع  يِداَيَرلا عيبرلا نب : هللا ٍدْيبع نب دايز
 : كلام

 : هاور) . «تاعكر تس ىَحّصلا يّلَصُي ناك َّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص يبا نأ
 . (ىذمرتلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 تس ىحضلا ىلصي ناك ب هللا لوسر نأ هذ كلام نب سنأ ربخي : حرشلا

 ةتسلاو « ةينامث اهلضفأو ناتعكر اهلقأف « اهتاعكر ددع ىف لخاد اذهو « تاعكر

 . قباسلا ثيدحلا عم ضراعت الف اهيف ةلخاد

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةينامثلا لدب ةتسلا وهو « هريغ زاوج ىلع لدت لضفألا ريغب و هتالص - ١
* # * 

 اق ل بأ نإ نت ولع عة نب ركع نع
 ما الإ حلا يّلَصُي ملو لَ هللا ىَلَص يلا ىأز هلأ « دَحأ ينريخأ امو

 ةكم حف موي هيب لحد َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر نأ تن تْندَح اهئ « ناه

 فح دق الص ىّلَص ملو هيلع هللا ىّلص هيأ ام تاعك ر ينام حّبسُف لسع
 .(ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) .«ذوُجسنلاَو عوكرلا معي ناك ُهَلأ َرْيَغ اًهْنم

 ‹ ظفاحلا ةمالعلا مامإلا ىليل يبأ نب نمحرلادبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 دلو « راصنألا ءانبأ نم « دمحم وبأ : لاقيو « هيقفلا « ىفوكلا ىراصنألا ىسيع وبأ
 ءدوعسم نباو «رذ يبأو « يلعو « رمع نع ثدحو « كلذ لبق وأ قيدصلا.ةفالخ ىف

 ىلع ىليل يبأ نب نمحرلادبع لمعتسا جاجحلا نأ نيصح يبأ نع يور < هدلاوو
 يلع عم ناورهنلا دهش دق ناكو « هه بارت ابأ بسيل هبرض مث « هلزع مث ءاضقلا

 . نينامثو نيتنثا ةنس ىليل يبأ نبا لتق . هند

۲۷۹ 



 : تادرفملا ىناعم

 . ادبأ : طق . تاعكر نامث ىلص ىأ : تاعكر ىنامث حبسف

 2 هللا لوسر نأ ةباحصلا نم دحأ هربخي مل هنأ ليلجلا ىعباتلا ربخي : حرشلا
 ‹ ةكم حتف موي اهدنع اًفيض 5 هللا لوسر لزن ىتلا ئناه مأ الإ ىحضلا ىلص

 عوكرلا ىف نأمطاو ةءارقلا ةفيفخ تاعكر ىنامث ىلصو اهدنع لستغا هنأ تركذف

 وسلا

 . ىحضلا ىلص ي هنأ اًيباحص رشع ةعست دهش : ةدئاف

 لب <« حتفلا م ويب هلاغشنال ؛ ىحضلا ةالص ىف ةءارقلا ةي لوسرلا ففخ : ةدئاف

 . مويلا اذه ريغ اهيف ةءارقلا لاطأ هنأ درو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 .َو لوسرلا لعفب ءادتقا ىحصلا ةالصل موي لوأ لستغي نأ ةكم لخد نمل نسي-١

 . ةماه رومأب ًالوغشم ناسنإلا ناك اذإ ةءارقلا ىف فيفختلا زاوج - ؟

* * ¥ 

 نع « نَسَحلا ن ا لاق ٌعيِكو انئدح : لاَ رع يبأ نبا اتگڌح - -

 : ةّشئاعل تلق : لاق قيقش ِنْب هللا ٍدْبَع

 نم ءيجي نأ الإ آل : تاق ؛ىحُلا ينصب َملَسَو هَْلَع هللا ىّلَص بلا َاَكأ

 . (ىذمرتلاو « ىئاسنلاو « ملسم : هاور) . (هبيغم

 . (15) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 ؟ ىحضلا ةالص 5 هللا لوسر ىلصي ناك له ةشئاع ةديسلا تلئس : حرشلا

 « معن تباجأف لاؤسلا سفن اًقباس تلئس دقو « هرفس نم ءاج اذإ الإ « ال : تباجأف

 لوقن ىتح اهعدي مث « اهعدي ال لوقن ىتح اهيلصي ناك زیب هنأب اضراعت سيل اذهو

YA» 



 دنع اهلعف ىلع هي هتبظاوم عم اًنايحأ كرتيو « اًنايحأ اهيلصي ناك دقف « اهلعفي ال
 . هلهأ ةلباقمو تيبلا هلوخد لبق دجسملا ىف رفسلا نم همودق

 تقو راهن هرفس نم اًدئاع ةنيدملا لخدي نأ بحي كي هللا لوسر ناك : ةدئاف

 . ىحضلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ىف ىحضلا ةالص دعب رفسلا نم ةدوعلا دنع لهألا ىلع لوخدلا ةنسلا نم -

 . راهن دجسملا
 . ةعاطلاو ةالصلاب نوكي ةمالسلاب ةدوعلا ىلع هلل ركشلا - ؟

* * * 

 ڪت

 نب ٍليَضف ْنَع « ةَيبر نب دمحم اَْئَدَح : لاَ يِداَْخَبلا بوي نْب دايز اَنَدَح - - ۲
 ا

 « اَهْعَدَي ال : لوقت ىحُضصلا يّلَصُي َملسَو يلع هللا ىَلَص يلا َناك»
 م سا عل

 ا لاقو) ىذمرتلا : هاور) . اَهيْلَصُي ال : لوقت ىَنَح اَهْعَدَيَو

 . (۲۲) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نع « ميهار نع « ةع اَنئَدَح : لاق ميشه نع« عببَم نب دّمْحَأ اَنئَدَح ~۳

 يبأ نع « عرق نع « ةَعّرق نع وأ « يبضلا مرق نع « باج نب مهس

 سا #6

 : يِراَصْنألا بويأ

 سُمشلا لاَوُز دنع تاعك ر عبرا ( نمدي ناک َمْلَسَو هْيَلَع هللا 57 يبنلا نار

 : لاف سمشلا لاوز دنع تاعك عيرألا هذه ُنمدُت كن « هللا لور اي : تلق
 نا بحت ٠ . رولا نامل يح e حا اوبال

YA! 



 له : ْتلْق . معنا[ لاق ؟ ٌةَءاَرق َنهْلُك ىفأ : تلق ريخ ةغانملا كلت ىف يل َدَعْصَي

 . ((قبس امم دهاوش هلو) ىذمرتلا : هاور) - 0 . لاق ؟ لصق ٌميلْست نيف

 . (۱۸۸) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . (رهظلا) سمشلا لاوز دعب ىأ : سمشلا لاوز دنع . موادي « مزالي : نمدي
 . لبقي : دعصي . قلغت : جترت

 زي ناك دقف « رهظلا ةنس ىف لب « ىحضلا ةالص ىف سيل ثيدحلا اذه :حرشلا ٠

 ىف أرقي ‹ رصعلاو رهظلا ةالص لثم ةدحاو ةميلستبو نيدهشتب تاعكر عبرأ ىلصي

 ءامسلا باوبأ نأ اذه ىف ببسلاو « نآرقلا نم رسيت ام اهدعبو ةحتافلا ةعكر لك

 مث « تقولا اذه ىف حلاص لمع هل دعصي نأ يي بحأف « تقولا اذه ىف ةحوتفم

 اهنإ : لاقف ؟ ةميلستلا نع لأس مث . معن : باجأف ؟ ةءارق اهيف له ىباحصلا لأس

 . ةعبارلا ةعكرلا دعب ةميلستب

 تاعكر عبرأ ةالص ىلع تعمجأ امك ئش ىلع ةباحصلا تعمجأ ام : ةدئاف

 . رهظلا لبق

 حيوارتلا ةالص الإ كلذ ريغ ىلصت نأ زوجتو « ىنثم ىنثم ةلفانلا ةالص : ةدئاف

 . نيتعكر لك دعب ةميلستلا نم دبالف
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ا ا

 . ةدحاو ةميلستب راهنلا ةلفان ىف تاعكر عبرأ ةالصلا زاوج ١-

* * * 

 موه م

 ٍنَع « دبع الح : َلاَق ةّيواَعم وبأ اتئدح : لاق ميم نُ دَمْحَأ يتب - €

 بويأ يبأ نع« عرق نع « ةع نع « باج نب مهس نع ۽ ميهاربإ

 . هَوحَن َمَلَسَو ِهْيََع هللا ىلص ّيِبَّنلا نع « يراَصنألا .
# ¥ * 
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 منسم نب دمحم اَنَْدَح : . لاق واق وب اَنئَدَح : ٍلاَق ىّنملا نب دمحم اَنَئَدَح -6

 نب هللا ِدْبَع نع « دهاجم ْنَع « يرَرَجلا ميرکلا ٍدْبَع ْنَع « حاّضولا يبأ نب

 :بئاسلا

 ُسْمَّشلا لوزت نأ َدْعَب اًعَبْرَأ يْلَصُي ناك مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لور نأ
 اًهيف يل َدَعْصَي نأ ُبحأف « ءاَمَسلا ْباَوْبَأ اهيف حف ةعاّس اهلإ : لاقو ٍرهظلا لب

 . ((بيرغ نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . (ٌحلاَص لَمَع

 رمع نب دباع نب ىفيص « بئاسلا ىبأ نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ىموزخملا ىشرقلا بئاسلا وبأو نمحرلا دبع وبأ « ةرم نب ةظقي نب موزخم نب
 هوبأ ناكو « ةباحصلا راغص ىف هدادع « ةياورو ةبحص هلو « ةكم ئرقم « ىكملا

 . ريبزلا نبا ةرامإ ىف بئاسلا نبا تام : ليق « ثعبملا لبق يو ىبنلا كيرش

 . حرشلا قبس : حرشلا

* * *« 

 ْنَع « ُيِمدقملا يلع نب رمع اَنكَدَح : لاَق فل ن ىَبحَي ةَمَلَس وبأ .اَنئَدَح -
 : يلع نع ؛ ةَرَمَض نِ مِصاع ْنَع « قاحسِإ يب نع « مات ن رع

 ملسو هيلع هللا ىلتم هللا لوس نأ َركَدَو « اعبر رها لبق يلصُي ناك هو
 . ((نسح) ىذمرتلا : هاور) . «اهيف ْدُمَيَو لاَوّرلا دنع اَهيَْلِصُي ناک

 . (5) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . لاوزلا دعب : لاوزلا دنع . (ةءارقلا ىف) ليطي : دمي

 ةنس ىلصيف ب هللا لوسرب ىدتقي ف بلاط ىبأ نب ر ىلع انديس ناك : حرشلا

 . اهيف ليطيو سمشلل لاوزلا دعب تاعكر عبرأ ةيلبقلا رهظلا

 ناتعكرو لبق تاعكر عبرأ وأ ‹ هدعب ناتعكرو هلبق ناتعكر رهظلا ةنس : ةدئاف

 . دعب عبرأو لبق عبرأ وأ « دعب
 دعب وأ لبق لعفت ىثلا بتاورلا ننسلا ةضورفملا دعب تاولصلا لضفأ : ةدئاف

 . ةضورفملا ةالصلا

YA 



 . تْيَبْلا ىف عوطتلا ةالص باب -4؟

 ہے

 نإ نواعم رع فليف ب مع رلا ع اناخ لاق يربنعلا سابع اَنكَدَح -۷

 نب هللا دبع مَع نَع « ةيواعم نب مارح ْنَع « ِثراَحْلا نب ءالعْلا ِنَع « ٍحِلاَص

 : لاق دعس

 ب د اي ا لوُسر تلاسو

 بَحَأ يتب يف َيلَصأ ْنَدلَف ٠ دجَْمْلا نم يتب برقا ام ىر دق : لاق . دجْسَمْلا

 هلو) ىذمرتلا : هاور) . (ةَبوُيكَم ًةالص نوک نأ لإ دجْسمَمْلا ىف ّيْلصأ نأ نم يل

 . ((ةحيحص دهاوش

 ءارمأ نم ىباحص « ىراصنألا دعس نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 مع وهو ماشلا لزن « نادعم نب دلاخو ميكح نب مارح هنع ىور « ةيسداقلا موي

 . ميكح نب مارح
 : تادرفملا ىناعم

 . ةضورفملا ةالصلا ىأ : ةبوتكم ةالص

 . اهدعب وأ ةضيرفلا لبق بتاورلا ننسلا لثم ةلفانلا ىأ عوطتلا ةالص : حرشلا

 ىف ةئسلا ةالص له ىباحصلا لأسي ثيدحلا ىفو « كلذ ريغو ءوضولا ةنسو

 دقف « لئاسلا اهمهفي ةلهس ةقيرطب ةباجإلا تناكف ؟ تيبلا ىف وأ لضفأ دجسملا

 ةالص ىلع صرحي هنأ الإ دجسملا رادجل قصالملا هتيب برق هب لوسرلا هل حضوأ
 « هيف ةكربلاو تيبلا ىف ةمحرلا لوزنو « ءايرلا نع دعبلل كلذو تيبلا ىف ةنسلا

 موي هل اهيلع دجس ىتلا تيبلا ضرأ دهشت ىتحو « ةالصلا دالوألاو ةجوزلا ميلعتو
 (ءاشعلا « برغملا « رصعلا « رهظلا « حبصلا ةالص) ةضورفملا ةالصلا امأ « ةمايقلا

 . مالسإلا رئاعش نم اهنأل دجسملا ىف اهيلصي نأ ىلع صيرح وي لوسرلاف
 « «حيوارتلاو نيديعلا» : لثم ةعامج ىلصت نأ لضفألا لفاون كانه : ةدئاف

 . فاوطلا ةنس لثم لضفأ دجسملا ىف ىدارف ىلصت لفاون كائهو

58: 



 ىف نوكت نأ لضفألاو ةيافك ضرف ةبوتكملا ىف ةعامجلا ةالص مكح : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١ - ةدابعلاب هريمعتو تيبلا ىف ةالصلا ةيمهأ .

 لاؤسلا ىلع ةباحصلا صرح -؟ .

 . مالسإلا رئاعش نم ةريعش دجسملا ىف ةالصلا “۳
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 سمس تالا

 ملَسَو هيلع هللا ىَّلص هللا لوُسَر موص ىف ءاَج ام باب - خو

 هلا دبع ْنَع « بويا نع « دير ن دامَح اَنَدَح : لاق دعس نب ةي اَنئَدَح - ۹۸

 « ملَسَو ِهْيَلَع هللا ىلص هللا لوس ماَيص ْنَع « ةَشِئاَع تلأس : َلاَق قيِقّش نب

 : تلاق

 مام اتو : تاق . رطفأ ذاق لو ى رطفُو « ماص ذق لوقت ى مَ ناك
 : هاور) .«َناَضَمَر الإ َةئيِدَمْلا َمدَق ُدنُم الماك اًرهش ْمّلَسَو ِهْيََع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر

Eاق ول  
 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ‹ 5 هللا لوسر موص نع كف ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ تلئس : حرشلا

 لوقن ىتح ًاريثك رطفي مث « رطفي ال لوقن ىتح اريثك موصي ناك هنأ تباجأف
 . ناضمر الإ ًالماك ارهش مصي مل هي هنأ كيف ةشئاع ةديسلا تركذ مث  موصي ال

 . ةلفانلا همايص دصقت اكو ةشئاع ةديسلا تناك هلك اذهو

 جرفلاو نطبلا ىتوهش نع كاسمإلا» : اعرشو ؛««كاسمإلا :١ ةغل موصلا : ةدئاف

 ش . «ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ةينب راهنلا عيمج

 . ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا نم نابعش رهش ىف موصلا ضرف : ةدئاف

 . ماوعأ ةعست وي هللا لوسر ماص : ةدئاف

 . مرحملاو نابعش رهش اهمايأ مايص يب رثكي ىتلا روهشلا رثكأ : ةدئاف
 ‹ ديدشلا رحلا ىهو ءاضمرلا نم ذوخأم هنأل مسالا اذهب ناضمر ىمس : ةدئاف

 ء

 فوج ةرارح ةدشل وأ « بونذلا قرحي هنأل وأ « فيصلا نمز ىف ناضمر ضرف دقف

 ىتلا مايألا رطفي نأ هيلعف ناضمر ريغ ًالماك ارهش موصي نأ دارأ نم : ةدئاف

 . (ةثالثلا قيرشتلا مايأو « ىحضألا ديع موي « رطفلا ديع موي) اهموص مرحي

۲۸٦ 



 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١ - قيطيال ام هسفن فلكي الف رطفيو ناسنإلا موصي نأ .

 ةلفانلا موص نم راثكإلا -؟ .

 ضرفلا الإ ًالماك رهش و هللا لوسر مصي مل -*
* * * 

 ْنَع « ٍّيَمح نع « رقعج نب ليِعاَمْسإ اتدح : َلاَق رجح نب يلع اتد - ۲۹۹

 : لاق «مَلَسَو هيلع هللا ىَلَص يتلا مص ْنَع ليس هلآ كلام نب سئ

 ىح ةنم ُرطفُيَو « نم رطفُب نأ ديرُب ال نأ ىر ىّتَح ٍرْهَشلا نم ٌموُضَي ناک »
 الإ اًيْلصُم ليلا نم هار نأ ءاشئ ال تْنُكَو . انيَش ُهنم َموُصَي نأ َديِرُي ال نأ یر

 (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . «اًمئات هير الإ اًمئائ ًالَو « اّيْلَصُم همير

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ناك هنأ : باجأف وي هللا لوسر موص نع هذ كلام نب سنأ لئس : حرشلا

 نأ تدرأ اذإف « ةيلاتتم اًمايأ رطفي مث ةيلاتتملا مايألا نم رثكيف موصلا ىلع موادي

 ناك هي هنأ ةباجإلا ىف داز مث « تيأر اًرطفم هارت نأ تدرأ اذإو « تيأر اًمئاص هارت

 كلذو « اًمئان ةرات هارتو ىلصي ةرات هارتف ماني ناكو « اًريثك ليللا ةالص ىف دجهتي

 . ةليل لك ىلصي ناك هنأ الإ دجهتلل اًصاخ اّنقو لعجي مل ب هنأل

 . دجسملا ىف ال تيبلا ىف تناك دجهتلا ةالص بلغأ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةالصلاو موصلا نأشب مامتهالا ١-

 . هتعاطتسا بسحب هبر دبعي نأ ناسنإلا ىلع -

 . هبساني ام ناسنإلا ريختيف ةالص لحم هلك ليللا -۳
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 تي +
 نبأ نع حس اا لاف وک ویا ا لاَ َنآلْي نب دومحَم انئَدَح ا ت ہے

 : لاق سابع نبا ْنَع « رْيَبج ّنْب ديِعَس تْعِمَس : لاق رشب
 ةنم َرطفُي نأ ديرب ام لوف ىح موب مْلسَو هيلع هللا یلص يلا ناك

 دما دق نط لمك اره متم ات ثم وي ذأ دير ا لولى طف

 . (ىذمرتلاو « ىئاسنلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . (َناَضَمَر

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 نع« نال ايهم ن نمر دبع انَدَح : لاَ راب ن دمحم اَنَْدَح -۱

 : لاَ «ةَمَس ما نع همس يبأ نع دْمَجْلا يبأ ن مِاَس نع « روصٽم

 ناّبغَش * الإ نیعباَم نيرهش موُصَي َملَمَو هْيَلَع هللا یلص يبا ْتْيَأَر امر
 م سمس

 . (ناَضَمَرَو

 .ةَمَلس مانع « ةملَس يا نع : لاق اًذكَهَو حيِحَص ذات انسإ اه : ىسيع وبأ لاق
 ل ل ل

 ْنَع « ثيِدَحلا ىَوَر دق محلا دبع نب لس وبأ دوك نأ لمحو « مسوي
 « دواد وبأ : هاور) . مسو هلع هللا ىَلَص ّيِبنلا نَع « اًعيِمَج َةَمَلس مو َةَشِئاَع

 . ((نسح ثيدح : لاقو) ىذمرتلاو

 . (54) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ضعب ءارو « ضعب فلخ « نييلاتتم : نيعباتتم

 نم رثكي ناك هنأ الإ دعابيو مايألا لصاوي « رطفيو موصي هيك ناك : حرشلا

 لبق نابعش رهشو « نيتليل وأ ةليل هيف رطفيف هرثكأ موصي لب « نابعش رهش موص

 ؟ مخ



 ي مصي ملو ناضمر رهش مايصل دادعتسالا ةباثمب ناكف ةرشابم ناضمر رهش

 . ناضمرو نابعش ريغ نيعباتتم نيرهش

 وذ ‹ بجر) اهلك مرحلا رهشألا موصي ناك ةباحصلا نم اددع نأ درو : ةدئاف

 . اهموص مرحملا مايألا ىف رطفي نكل (مرحملا « ةجحلا وذ « ةدعقلا

 لبق ىلصت ىتلا تاولصلاك - بتاورلا ننسلا ةلزنمب نابعش رهش : ةدئاف

 . ناضمر وهو ضرفلا موص لبق ةنس هموصف  ةضورفملا تاولصلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 .اهيف حوصلا ىلع كخلإو نابهشأر هش عيظنت ا
 . نابعش رهش ىف ةلفغلا مدع - ١

 . تامهملا نم تامدقملاف « نابعش ىف موصلاب ناضمر رهشل ؤيهتلا “۳
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 « ةملس وبأ ثدح : لاق ورمع نب دمحم نع « ةدبع انئدَح : لاق دانه اَنئدَح ح۲

 : تلاق « ةشئاع نع

 ىف هلل هماّيص نم رثكأ رهش ىف ُموُصَي م سو هيلع هللا ملص هللا لوّسَر َرأ مل»

 « ملسم : ءاور) .«ةلك ُهُموُصَي ناک ل ًالیلق الإ َناَبْعَش ٌموصَي َناَك « ناش وو
 . (یذمرتلاو

 . )٠٠( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ىف رطفأ 5 هللا لوسر رت مل اهنأ هه ةشئاع نينمؤملا مأ ةديسلا ربخت : حرشلا

 «لب» تركذ مث « ناضمر رهش ريغ اًموص روهشلا رثكأ وهف « ًاليلق الإ نابعش رهش
 انه دارملاو « هلك هموص ىلإ نابعش رثكأ موص نم وَ لقتنا لب ىأ لاقتنالل یهو
 ىف نعطي الف ليلق اذهو « نيموي وأ اًموي هيف رطفي ناك هي هنأ درو دقف « هبلغأ ىأ

 . (لك) ظفل

 A4 (ةينسلا تاقارشإلا : ۹ م)



 املف هلك نابعش رهش موصي رمألا لوأ ناك كي هنأ ءاملعلا ضعب ركذ : ةدئاف

 . ملعأ هللاو هرثكأ ماص نسلا ىف ربك

 . ضرف هنأ دحأ مهوتي ال ىتح هلك نابعش رهش و هللا لوسر مصي مل : ةدئاف

* * * 

 ےہ

 ن قلَطَو « يسوم نب هللا دبع اَنئَدَح : لق يِفوكلا اتي نب مياقلا اَنَدَح ا

 لاَ هللا ٍدْبَع نَع « شيب ن رز نع ٍمِصاَع نع « ايش نع « ماتغ

 مق مايأ هَل ٍرهش ّلُك ةّرْخ نم مو َمْلسو هلع هلا ىَلص هللا لوُسَر ناك ,

 . ((نسح) ىذمرتلاو « هجام نباو « ىئاسنلا : هاور) . (ةَعُمُجْلا م موي ٌرطفُي ناك

 . )١58( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 ًاليلق ء ام ّلق : املق . رهشلا ىف موي لوأ : ةرغ

 مايص وهو وَ هللا لوسر ىده نم ميظع ىده ىلإ ثيدحلا اندشري : حرشلا

 رهشلا ىقاب هل ملسيف ةعاطلاب رهشلا لبقتسي ىتح رهشلا نم ىلوألا مايألا ةثالثلا

 ًاليلقو ‹ حلاصلا ماتخلا ىلع ليلد ةحلاصلا تايادبلاو « ىلاعت هللا ىلإ ةبرقو ةعاط

 . امئاص هَ ناك ةعمجلا مايأ بلغأف ةعمجلا موي رطفي نإك ام

 موص هركيو « ةيكلاملاو ةيفنحلا دنع ادرفنم ةعمجلا موي موص زوجي : ةدئاف
 موي ءاج نأك « ةداع قفاو اذإ ةهاركلا عفرتو « ةيعفاشلا دنع ادرفنم ةعمجلا موي

 لبق اًموي ماص وأ ‹ نيملسملا دنع ةداع هموصو ةفرع ةفقو وأ ءاروشاع موي ةعمجلا

 . اهدعب اموي وأ ةعمجلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 اهلاثمأ رشعب ةنسحلاف « اهلك ةنسلا ماص دقف رهش لك نم مايأ ةثالث ماص نم -
 . (ةيرجهلا ةنسلا مايأ 560-1536. 5.-1.>*)

 . باوثلاو رجألا ىف ةميظع لمعلا ىف ةليلق ةيمالسإلا ةمألا لامعأ -؟

* * *# 
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r.نب رون ْنَع « واد نب هللا دبع اَْدَح : لاق يلع ن ورع صفح وبأ اَنئَدَح -  

 : ْتَلاَق « ةَشِئاَع ْنَع « يِشرجلا ةعيبر نع « ناْعَم نب ِدِلاَخ ْنَع « ديزي

 : هاور) . «سيسمّخْلاَو نْيننالا مص ىَرَحَتَيَمَلَسَو ِهْيََع هللا ىَلَص يلا ناك »

 . ((نسح) ىذمرتلاو « هجام نباو « ىئاسنلا

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 دلو ىذلا مويلا هنأ درو دقف « نينثالا موي موص بحي هي هللا لوسر ناك : حرشلا

 عفرتو « ةليلو موي لك عفرت ىهف « ىلاعت هللا ىلإ لامعألا هيف عفرت موي هنأ امك « هيف
 ةليلو نابعش نم فصنلا ةليل ماع لك عفرتو « سيمخلاو نينثالا موي عوبسأ لك
 . موصلا ةدابعب هالومل اًدباع هنوك ةلاح هلامعأ عفرت نأ بحي وي هللا لوسرو « ردقلا

 لوأ ركذلا لعج دقف ءاسملا لوأو حابصلا لوأ هبر دبعلا ركذ اذإ : .ةدئاف

 . نيركذلا نيب ام ىدبعل اورفغا هتكئالم ىدانيل ىلاعت هللا نإو اهرخآو ةفيحصلا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ام بكتري الف هللا نم ىحتسي نأ دبعلا ىلعف ىلاعت هلل عفرت لامعألا تناك اذإ ١-

 . ىلاعت هللا بضغي

 . بونذلا انل رفغي نأ ىرحأ موصلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا -

 . ءاسملاو حابصلا راكذأ ىلع ةظفاحملا ٣-

# * #* 

 نع « ةَعاَفر نب ِدَمَحم ْنَع « ٍمِصاَع وبأ اَنَدَح : لاق ىَبحَي نب دمحم اتد ۳.0

 : ةريره يبأ نَع هيبأ نع « علاص يبأ نب ليهس

 سيمخْلاَو ني نيتلالا َمْوَي لاّمْعألا ضرع : لاق َمّلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص ّيِبنلا نأ»

 10 بزرخ EN N ناص اأو يلَمَع َضَرْعُي نأ بح

`-۱ 



 . (١؟) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : ًالاَق « ماش نب ةيواعمو « َدَمْحَأ وبأ اَنئَدَح : لاق نالي ن دومْحم اَنئَدَح م

 : تلا « ةَشِئاَع ْنَع « ةَمَكيَ نع ء روصنم ْنَع « ناّيفس اَنْئَدَح

 , نيالا دحألاو تبّسسلا رهشلا نم مومي َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص يِبنلا َناَك»

 ثيدح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) .(َسيِمَحْلاَو ءاعبرألاو ءاَنالعلا رخآلا رهشلا نمو

 . ((نسح

 )٠٠( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 الو اهيف ءاير ال ةدابعب هبر دبعي نأ دارأ ب هنأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه : حرشلا

 ىلإ عوبسألا مسق وهف « مايألا عيمج ىف اهلعجف ‹ موصلا ىهو اهيلع دحأ علطي
 رخآلا عوبسألا ىف ىناثلا مسقلا موصيو ء عوبسأ ىف لوألا مسقلا موصي نيمسق

 . اهلك مايألا موصي كلذبو

 ةمألا ىلع قشي ال ىتح ةيلاتتم اًمايأ 5 هللا لوسر مصي مل : ةدئاف

 . هيف رطفأ املق هنأ درو دقف ةعمجلا موص ثيدحلا ركذي مل : ةدئاف

 . لق نإو اهمودأ لامعألا ريخ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- عوبسألا مايأ عيمج ةدابعلا ىلع و هللا لوسر صرح .

 . هب ىدتقي نه لك ىلع فيفختلا لجأ نم هيي هراطفإ -؟
¥ * ¥ 



 يبأ نع ِرْطَنلا يبا ْنَع « سا نب كلام نع « يِنيِدَملا بعصم وبأ اَنََدَح ¥

 : تاق « ةشئاع نع « نَمْحّرلا ِدْبَع نْب ةَملَس

 ىف هماّيص نم رك هش ىف مو َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر ناک امد

 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاوو) . «ناَبْعَش

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . حرشلا قبس : حرشلا

O eم ها اس 2 2 اد  

 ديزي نع « ةبعش د انيدح لح : لاق دوا وب : لا نع نب دومحم اَنئَدَح -۳۸

 : ةشئاعل تلف : ْتَلاَق « َةَداَعُم تْعِمَس : َلاَق كنثّرلا

 دلل روق لك EN روصو داك

 . «مانص هيأ نم يلي ال ذاك : لاق ؟ ُموُنعَي ناك هيأ نم : تلق .

 هلع ىو ٌةق وهو يرصبلا يِعَبضلا ديزي وه كرا ديزي : ىسيِع وبأ لاق 1

 رْيَغو « ميهآرنإ نب ليِعاَمسإو « رر نب داَمَحَو « ٍديِعَس نب ثراولا وة
 وه ةرصبلا لهأ ةغلب كشرلاو « ماّسقلا : لاقيو ماقا ديزي وهو « ِةمِألا نم جاو
 . (ىذمرتلاو « ملسم : هاور) . ماًسقلا

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت ٠
 : تادرفملا ىناعم

 . متهي ال : ىلابي ال

 هلوأ نم رهش لك نم مايأ ةثالث موصي ناك خيي هنأ ىلإ ثيدحلا اندشري : حرشلا

 لكف اهددحو اهنيع اذإ ضرف اهنأ دحأ نظي ال ىتح هرخآ نم وأ هطسو نم وأ

 رشع عبارلاو رشع ثلاثلا» نهو يأ :ةيرسلا مايألا نأ درو نكلو « ريخ مايألا

 ةيلاجم ابا ا يأ مايصن ا قيححو ل ىرجلا رهشلا نم (« رشع سماخلاو

 وا

۹۳ 



 ر ھو

 ماشه نع « ناميلس نب ةدبع اَنْكَدَح : ا اَنَثَدَح -8

 : تلاق « ةّشئ اع رع أ ْنَع « ةورع نب

 ق

 لا ىّلَص هللا ل ناکو ف ىف يف: ةموصت اموی ِءاَروُشاَع ناك»

 ناَضَمَر ضرشفا ملف , هماّيصب َرَمَأو َُماَص ةَيِدَمْلا مدق امَلَف « هُموُصَي مَّلَسَو هيَ

 : هاو اكر ءاش نَمَو ُهَماَص ءاش ْنَمَف , ءاَروْساَع كرثو ُةَضيِرَفْلا َرُه ُناَضَمَر ناک

 . (ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . مرحملا رهش نم رشاعلا مويلا : ءاروشاع

 . ةبعكلا دنع اهنكسو ةكم لئابق مظعأ : شيرق
 . مالسإلا لبق : ةيلهاجلا

 مهلعلو « ءاروشاع موي موصت ژيب لوسرلا ةثعب لبق شيرق تناك : حرشلا
 هللا لوسر رجاه املف « الا ميهاربإ انديس عرش ىلإ ءاروشاع موص ىف اودنتسا

 ىسوم هيف هلا ىجنأ موي : اولاقف كلذ نع مهلأسف ءاروشاع موي موصت دوهيلا ىأر

 هاور) «مکنم ىسومب قحأ نحن» : يي لاقف ‹ «هدونجو نوعرف قرغأو لا

 موص ىلاعت هللا ضرف املف ‹ نيملسملا ىلع ءاروشاع موي موص ضرفف « (ىراخبلا
 . اضرف سيلو ةنس ءاروشاع موص راص ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا ىف ناضمر .

 ىراخبلا هاور) اًديع هنولعجيو ءاروشاع موي نوموصي ربيخ لهأ ناك : ةدئاف

 . (ملسمو

 ضرف لبق ةدحاو ةنس ةنيدملا ىف ءاروشاع موي يَ هللا لوسر ماص : ةدئاف

 . ناضمر

 ةفرع موصو « ةنس رفكي ءاروشاع موص نأ) : هحيحص ىف ملسم ىور : ةدئاف

۹٤ 



 . مرحملا نم رشاعلاو عساتلا موي موصب نوكتو دوهيلا ةفلاخم ةنسلا : ةدئاف

 , لف ىلع نب نيسحلا انديس هيف دهشتسا ىذلا مويلا وه ءاروشاع موي : ةدئاف

 . ىدوجلا لبج ىلع حون ةنيفس هيف ترقتسا ىذلا مويلا وهو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ۰ . دوهيلا نم ىسومب ىلوأ نوملسملا ١-

 . لطابلا ةميزهو قحلا راصتناب ةَ هتحرف ىلع ليلد ءاروشاع موي موص -؟

# * # 

 ا لاق يِدْهَم نب ِنَمْحَرلا دع اتدح : لاق راب نب دمحم اتد -۰

 : لاق ةَمَقلَع نع « ميهار ِنَع « روصنَم نع « نايس

 ؟ ایش مايألا نم صحي َمّلَسَو هلع هلا ىّلص هللا لوس ناكا« ةشئاع تلا »

 مَلَسَو هيلع هللا ىَّلَص هللا لوُسَر ناك ام قيطُي ْمُكْبأو « ةد ُهلَمَع ناک : . تلاَق

 : (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . «قيطُي

 ىعخنلا كلام نب هللا دبع نب سيق نب ةمقلع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 هيده ىف هذ دوعسم نبا هبشي « قارعلا هيقف ناك « ىعبات : لبش وبأ « ىنادمهلا

 هنع هاورو « ةباحصلا نع ثيدحلا ىورو < كي يبنلا ةايح ىف دلو « هلضفو هتمسو

 « ةدم ورمبو « نيتئس مزراوخب ماقأو « ناسارخ ازغو « نيفص دهشو . نوريثك

 . نيتسو نيتنثا ةنس اهيف ىفوتف « ةفوكلا نكسو

 : تادرفملا ىناعم

 . لمحتي : قيطي . اًمئاد : ةميد

 ةدابعب مايألا نم يك هللا لوسر صخ له ي ةشئاع ةديسلا تلئس : حرشلا

 يو هتدابع نأ تركذ مث « ال : تباجأف ؟ رخآ تقو ىأ ىف اهلثم لعفي ال ةصاخ

 هللا لوسر ناك دقف « اهلعف ىلع ةباحصلا نم دحأ ردقي ال ةريثك ةلصتم ةمئاد تناك

 . ىلاعت هلل سانلا دبعأ هي
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 `: ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ةدابعلاو ةعاطلا ىلع ةبظاوملا ةيمها .
 ١- ميظع هللا دنع هرجأ لصتملا مئادلا لمعلا .

 .٠ لوبقلاو صالخإللاب لب ةرثكلاب ةدابعلا ىف ةربعلا تسيل “۳

* * * 

 « هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع « دبع ان د : َلاَق اق قاَحْسِإ نب نوراه اَنْئَدَح ١١*-

 : تلاق « ةّشئاَع اع ّْنَع

 ؟ هذه نم : لاف ةأرما يدنعو َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر يلع لح

 نم ْمُكِيَلَع : مَْسَو هيلع هللا لص هللا لوُسَر لاق , ليلا ماتت ال ةئ : تلق

 لوُسَر ىلإ كلذ بح َناَكَو « اوم ىح هللا لمي ال هللا , نوفي ام لاَمعألا

 « ىئاسنلاو « ىراخبلا : هاور) .(ُبحاَص هلع ُموُدَي يذلا مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا

 . (ىذمرتلاو

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ضرعي مأسي : لمي . نوعيطتسي : نوقيطي

 رمتسي : مودی
 ةديسلا اهعم تناكو كلَ ةشئاع ةديسلا ىلع هي هللا لوسر لخد : حرشلا

 تباجأف ؟ ىه.نُم اهنع ه5 هللا لوسر لأسف « دسأ ىنب نم تيوت تنب ءالوحلا

 اركذو ةالص هللا ةدابع ىف ليللا رهست اهنأب اههجو ىف اهتحدم مث ةنالف ةشئاع ةديسلا

 هتمحر ىلع لدي اًميظع اسرد اهيطعي ي هللا لوسرب اذإف « ميركلا نآرقلل .ةوالتو

 مكتقاط ردقب ىلاعت هللا اودبعت نأ « نيعمجأ سانلا بطاخي ىتح «مكيلع» ةمألاب

 هدبعي ماد ام هدبع نع ضرعي ال ىلاعت هللا نإف « نوقيطت ال ام مكسفنأ اوفلكت الو

 . هنع هللا ضرعأ ةدابعلا نم لم وأ هبر نع دبعلا ضرعأ اذإف « دجو طاشنب
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 : ثيدجلا نم دافتسي ام

 ةقاطلا بسحب ةدابعلا - ١

 . اهيف صالخإلاب لب اهمكب ةدابعلا تسيل - ؟

 . ةظقيو طاشنو دجب نوكي ىلاعت هللا ىلع لابقإلا -

* ¥ * 

 نع ٠ « ليف نبا اتئدح : لاق يِعاقرلا َديَِي نب دمحم ماش وبأ اَنئَدَح - ۲

 « ةّمّلَس ماو « ةشئاع تلأس : لاق ٍحلاَص يبأ نع شَمعألا

 هّيَلَع مد ام : اَنَلاَق ؟ َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىّلص هللا لوُسَر ىلإ بَحَأ َناَك ِلَمَعْلا يا

 . ((ةحيحص دهاوش هلو « بیرغ نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . «لق ْنِإَ

 . (54) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . حرشلا قبس : حرشلا

 يِنَّئدَح : لاق ٍحِلاَص نن هللا دع اَئَدَح : ا نقع منع - ۳ هم

 : لاف ٍدِبَمَح َنْب مِصاع حمس هلآ « سيق نب وِرْمَع نع « علص نب ةيواعم
 : لوقي كلام نب فوع تعمس

 ماف مث اًوت م ةلاتساف هليل َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا لوُسَر عَم تنك»

 الو , لأسف َفَقَو الإ ةَمْحَر ةياب ُرُمَ الق َةَََبْلا حتفتساف ادق هَعَم تضف ٠ , يَلَصُي

 ىف لويو  همايق ٍرْدقِب اعكاَر ْثَكَمف كر مك « دوف فو الإ ِباَذَع ياب رم

 رذقب َدَجَس م ٠ ةَمظعْلاَو ءايِرْكْلاَو توُكَلمْلاَو توُرَجْلا يذ ناخب : هعوكر

 ءاَيِرْبكْلاَو توُكَلمْلاَ توُرَبَجْلا يذ ناَحْبس : دو یف لوقا هعوک ر

 : هاور) .(ةَعكَر لك ىف كلذ لم لع هوس ة ةَروُس مث نارمع لآ رق م ةَمَطَعْلاَو
 . ((حيحص) ىذمرتلاو « ىئاسنلاو « دواد وبأ
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 دهش نمم ىنافطغلا ىعجشألا كلام نب فوع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 وبأ : ليقو « نمحرلا دبع وبأ : لاوقأ هتينك ىف « ثيداحأ ةعامج هلو « ةكم حتف

 لاق « ةباحصلا ءالبن نم ناكو « دامح وبأو ‹ ورمع وبأو « دمحم وبأو « هللا دبع

 تام . ةتؤم ةوزغ دهشو « كلام نب فوع عم حتفلا موي عجشأ ةيار تناك : ىدقاولا

 . نيعبسو ثالث ةنس فوع

 : تادرفملا ىناعم

 . ىلاعت هللا نم ةنوعملا بلط : ذوعت . هنانسأ ىف كاوسلا لمعتسا : كاتسا

 .ةزعلاو رخفلاو ةمظعلا : ءايربكلا . مظاعتو سدقت : ناحبس

 رهاظلا كلملا بحاص : توربجلا ىذ ىذلا رهاظلا كلملا بحاص : توكلملا

 . رهق هيف ىذلا . فطللا هيف

 هللا ىلإ اًبرقتم هلعفي 25 ناك ىذلا حلاصلا لمعلا هيف ثيدحلا اذه : حرشلا

 اهل دعتسا ةالص ردقلا ةليل اهلعل ةليل ىف ژب هللا لوسر ىلص دقف « هب ىلاعت
 ةلماك ةرقبلا ةروس أرق دقف « ةءارقلا لاطأ مث « ءوضولا ناسحإو كاوسلا لامعتساب

 لآ ةيناثلا ةعكرلا ىف أرقو « تقولا نم فقو ام رادقمب عكرو ىلوألا ةعكرلا ىف

 توربجلا ىذ ناحبس) ًالئاق ههوجسو هعوكر ىف هبر حبسي ناكو ةلماك نارمع
 ىلاعت هللا ةمحر ىلع لدت ةيآ أرق اذإ يي ناكو « (ةمظعلاو ءايربكلاو توكلملاو

 نم ذوعتو هبر نم ةناعتسالا بلط باذعلا ىلع لدت ةيآ أرق اذإو « ةمحرلا هبر هلأس
 . منهج باذع

 ةنس : همكحو « نانسألا ىف هوحن وأ كارأ نم دوع لامعتسا وه كاوسلا : ةدئاف

 ءوضولا لبق هلحمو « ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتنا لبق و هلعف ئش رخآ وهو « ةدكؤم
 . ميركلا نآرقلا ةءارقو ةالصلا لبق بحتسيو ءوضولا ىف ةضمضملا لبق وأ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةعامج ىف ةلفانلا ةالص زاوج ١-

 . ليوطتلاب نولبقي موقب ىلص اذإ زئاج ةلفانلا ةالص ىف ليوطتلا ۲
 . ةنس ةمحرلا بلطو باذعلا نم ذوعتلا -*
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 ا ا 0
 و

 00 د

 افْرَح َةَرَسَفُم َةَءاَرق ْتَعْنت يه اَذإَف َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا لوُسَر ةءاّرق ْنَع»

 EES وبأ ورا «اًفْرَح

 . (04) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ةموهفم « ةحضاو : ةرسفم + فت تحت

 نآرقلا ةءارق ةفص نع تلئس وي هللا لوسر ةجوز ايف ةملس مأ ةديسلا : حرشلا

 ثيح « نذألل حيرم لترم نسح توصب نآرقلا أرقي ناك هي هنأ تباجأف ميركلا
 نيب زيمي نأ عماسلا عيطتسي لب ةعيرس تسيل « فورحلا ةرسفم ةحضاو ةءارقلا

 . ةحيحصلا اهجراخم نم جرخت ىتلا فورحلا

 . ليترتلا ةءارقلا بتارم لضفأ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةرسفم ةحضاو نوكت نأ دبال لب باتك ىأ ةءارقك تسيل نآرقلا ةءارق ١-

 . ًالمعو اًملع ةوالتلا ماكحأ اهيف ىعاري نأ دبال ةءارقلا -؟

# * ¥ 

 رح لاق ٍمِزاَح ِنْب ٍرِيِرَج نب بهو اَنْئَدَح : لاَ راش نْب دمحم انئَدَح -"16

 : كلام نْب سئأل تلق : لاق « ةا ْنَع « يِبأ
 : هاور) .ءادَم : َلاَقَق ؟ َمُلَسَو هيلع هللا یلص هللا لوُسَر ةءارق تناك فيك

 ۰ .  (ىنمرتلاو « ىئاسنلاو « ىراخبلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

۹۹ 



 : تادرضملا ئناعم

 :ةد ردم أ اذه

 اهقح فورجلا ىطعي هنأ ةي هللا لوسر ةءارق فط كلام نب سنأ فصي : حرشلا

 . دملا ىلإ جاتحي ام الإ دمي الف هدعاوق بسح نكلو دملاب أرقي ناكو « اهقحتسمو
 « «ةحتف اهلبق ىتلا فلألا» 000 اهلبق ىتلا واولا» : دملا فورح : ةدئاف

 . تاكرح تس هرثكأو « ناتكرح دملا لقأو < «ةرسك اهلبق ىتلا ءايلا »

¥ * ¥ 

 لذ مس زا 2 قلم ا نر

 هلل ُدَمَحْل ١ : لوي َُتَءاَرق ُعَطَقَي َمّلَسَو هيلع هللا یلص يبل ناک »

 o لوق مث ‹ فَي م « ریمل

 . ((حيحص) ىذمرتلاو دواد وبأ : هاور) . 4 نسل موي كَم ١

 . (04) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ةءارقلا نع كسمي : فقي . ةيآلا سأر ىلع فقي : عطقي

 ثيدحلاو « ادم تناكو ةرسفم قبس امك ويي هللا لوسر ةءارق تناك : حرشلا

 دنع ةيآلا ةياهنف « ثيدحلا ىف امك ةيآلا سأر ىلع فقي ناك هنأ ىهو ةدايز حضوي

 .اذكهو «نيدلا» دنع ةثلاثلاو « «ميحرلا» دنع ةيناثلا ةيآلاو « فقوف « نيملاعلا»

 . ةنس ةيآلا سأر ىلع فوقولا : ةدئاف

 ىناعم مهفنو ريسفتلا أرقن نأ انيلعف ىنعملا بسحب فقولا تامالع : ةدئاف

 . دارملا رهظيو ىنعملا متي ىتح نآرقلا

# # * 



 يبأ نب لا ع « حِلاَص ِنْب ةّيواَعم نع « ثيل اَنئَدَح دح : لاق 0 ةت انَكَدَح -۷

 : لاق سي

 مأ ةء ارققاب رِسُي ناكأ َمَلَسَو هلع هللا ىَلَص يمل ةءاَرق نع « َةَشئاَع تلد
 : تقف . رهَج امر رس امر ناک ذك لعق ناک ذ كلذ لک : اتلاف ؟ ُرَهْجَي

 ىذمرتلاو « ىئاسنلاو « دواد وبأ : هاور) . «َةَعَس رْمَألا ىف َلَعَج يذلا هلل ُدْمَحْلا

 . ((حيحص)

 . (15) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . توصلا عفر عم ةءارقلا : رهج . توصلا عفر نودب ةءارقلا : رسي

 . قيضلا مدع : ةعس

 هتوص عفري عي هللا لوسر ناك له يف ةشئاع نينمؤملا مأ تلبس : حرشلا

 هللا سيق ىبأ نب هللا دبع دمحف « اًنايحأ رسيو اًنايحأ رهجي : لاقف ؟ ال وأ ةءارقلاب

 . اربجم سيلو ريخم ملسملا نأو قييضت هيف سيل رمألا نأ ىلع ىلاعت

 نع دعبأ رارسإلاو  ةلفغلا نع ًاديعب اًظقي اًطيشن ئراقلا لعجي رهجلا : ةدقاف
 ايلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هتمأ ىلع قشي ال ىتح تالاحلا عيمجل هلعفو يَ هللا لوسر ةعس ١-

 . هسفن نئمطتو هيلإ حاتري ام لعفي نأ ملسملا ىلع ١-
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 ت
 2 ت ی ے

 يبأ نع « ٌرَعْسِم اتدح : e لاَ َنآلْيَغ نْب دومْحم اَئَدَح دنا اا

 : َتَلاَق « ناه ْمَأ ْنَع « ةدْعَج نب ىَبْحَي نع « ّيِدْبَملا ءالعلا

 : هاور).«يشيرغ ىَلَع انأو للاب مُلَسَو هيلع هللا ىلص يلا ةَاَرق عم تنك ١
 . ((نسح) ىذمرتلاو « هجام نباو « ىئاسنلا

 . (۲۸) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت



 : تادرفملا ىناعم

 . اهريرس ىأ : ىشيرع

 ةالص ىف أرقي وهو و هللا لوسر توص عمست ي ئناه مأ تناك : حرشلا

 . اهريرس ىلع ةمئان ىهو ليللا

 . ةرجهلا لبق ةبعكلا دنع أرقي ناك امدنع هي هتوص ئناه مأ تعمس : ةدئاف

 . اًئايحأ رهجيو اًنايحأ رسي نأب طسوتلا ًاليل ةيعفاشلا دنع لضفألا : ةدئاف

«* * «* 

 الم مش اند ف لاف هر وبأ اند لا غ و دی اند

 انحف انإ $ : أرقي وهو علا مَ هنقا ىلع َمْلسَو يلع هللا یلص يلا َتْير»
 .(6-١:حعفلا) 4 رُخ اَمَو كلذ ن مدع ام هلأ كَل رهيل © ايم اڪن كَل
 تذخأل َّيَلَع سالا عمت نأ الل : َةرُق ن ةيواَعُم لاقَو : لاق . َعّجَرَو ًاَرَقَف : لاق

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . (ِنْحْللا : لاق وأ توّصلا كلذ ىف مك

 . (”8) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . مغنلا : نحللا . ةءارقلاب هتوص ددر وأ « نيسحتلا : عجر

 ةروس أرق دقو هتقان اًبكار ةكم حتف موي ب هللا لوسر ىباحصلا ىأر : حرشلا

 نم ةءارقلا ىف ميغنتلاو ةوالتلا نيسحت عم ليمج توصب اهرخآ ىلإ اهلوأ نم حتفلا
 نب ةيواعم ركذ مث « عوشخلاو راقولا ىلع ةظفاحملا عم ءانغلاب هبشت وأ لالخإ ريغ
 نسحو لفغم نب هللا دبع أرق ام لثم أرقل هيلع سانلا عامتجا شخي مل ول هنأ ةرق
 . هب سانلا نتفي نأ ىشخي هنكل هلثم هتوص



 نم هيلع هللا معنأ امب ب هرورس وه توصلا نيسحتو عيجرتلا ببس : ةدئاف

 ةيبيدحلا حلص ماع وهو ةرجهلا دعب سداسلا ماعلا ىف حتفلا ةروس تلزن : ةدئاف

 . (ه ۸) ةكم حتف ميظعلا حتفلل ةمدقم وهو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ا ما مسلما

 o و
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 ِنْب ماسح ْنَع « ينادحلا سْيَق ن حون اَئَدَح : لاق دعس نب بيق اتد ۰

 : لاق ةَداَتَق رع < كف

 هللا ىّلص مكي َناَكَو « تولا َنَسَح « هْجَوْلا َنَسَح الإ اين هللا تعب ام»
 . (ىذمرتلا : هاور) . «ُعّجَرُي ال َناَكَو « توّصلا َنَسَح « هولا َنَسَح ّمّلَسَو هلع

 باطخلا وبأ « زيزع نب ةداتق نب ةماعد نب ةداتق : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 « همكأ ريرض ظفاح رسفم : (م۷۳۷ - 1۸۰ -ه571١١-١8) ىرصبلا ىسودسلا

 « ثيدحلاب هملع عم ناكو « ةرصبلا لهأ ظفحأ ةداتق : لبنح نبا دمحأ مامالا لاق

 . نوعاطلا ىف طساوب تام « بسنلاو برعلا مايأو ةغللا تادرفمو ةيبرعلا ىف اسأر .

 نسحأ مهنأ ءايبنألا ىلع ىلاعت هللا معن نم نأ هللا لوسر ربخي : حرشلا

 توصلا نسح اًضيأ ىلاعت همعن نمو « رظنلا لحم هنأل هجولاب ربعو « ةقلخ سانلا
 هسفن نع ربخي مث « هب لمعتف ىلاعت هللا مالك عمست ىتح ناذآلا بذجل ةليسو وهو
 نم رشع عبارلا ةليل ىف رمقلا نم ةءاضو دشأ ناك دقف « توصلا نسح هنأ ةا

 . نيينغملا ناحلأب هبشتي وأ ةءارقلاب لخي نأ نود توصلا نسح ناك « رهشلا

 هك عك نب ىبأ هماكحأل ةاعارهو ةزالت ةباحضلا نسخا : ةدئاق



 ىسوم وبأ مث وك هللا لوسر وه نسح توصب نآرقلا أرق نم نسحأ : ةدئاف
 . ىرعشألا

 انديس نم ةروص نسحأ وه لب هيي دمحم انديس وه ةروص قلخلا نسحأ : ةدئاف
 . ةبيهلا ةروصلا نسح عم ىطعأ هنأ الإ الكا فسوي

 . نطابلا ناونع رهاظلا نأل ؛ نطابلا نسح ىلع لدي رهاظلا نسح : ةدئاف

 . لَو «نسحلا رطش ىطعأ هنأ » : هحيحص ىف ملسم ىور : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نطابلاب ةيانعلا ىلع ليلد رهاظلاب ةيانعلا ١-
 . هدابع ىلع هللا معن نم ةروصلاو توصلا نسح -؟

 . هتءارقو هبح ىلإ ىدؤي نآرقلا ةءارق دنع توصلا نيسحت -*

«* * * 

 ا ت ر م

 انثدح : َلاَق ناَّسَح نب ىَيحَي اَنئَدَح : لاق ِنّمْحرلا دبع ن هللا دبع اَنئدَح م

 ِنَع « ةَمٍرْكِع نع ورع يبأ نْب وِرْمَع نع « ِداََلا يِبأ نب ِّمْحّرلا دبع
 : لاق سابع نبا

 ىف وهو لا ىف نم اهم امر َمْلسَو هيلع هللا ىلص يلا ةءارق تناك ١
 . ((نسح) ىذمرتلاو « دواد وبأ : هاور) . تبل

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ٠ : تادرفملا ىناعم

 . طئاحب اهيلع طوحملا ضرألا : ةرجحلا . ليلقتلا ديفي فرح : امبر

 هتيب لهأ عمسي ليللا ةالص ىف نآرقلا أرق اذإ هه هللا لوسر ناك : حرشلا

 ءارو نم اهعمسي الو هتيب لهأ اهعمسي هطسوتم هتءارق تناك دقف « توصلا
 . زيكرتب عامسلا دارأو تصنأ اذإ تارجحلا ىف نم اهعمسي لب « تارجحلا

¥ * ¥ 



 ےل ر

 مسو هْيَلَع هللا ىَلص هللا لوُسَر ِءاكُب ىف ءاَج ام باب -

 5 كِراَبمْلا نب هللا ُدْبَع اَنَكُدَح : لاق رت ن دوس اح ~۲

 هيبأ نع ريثما ن هللا دبع نبا َوُهَو فرَطُم نع < تبا ْنَع « َةَمَلَس
 ت

 : لاق

 ٍلَجْرمْلا ريزأك ٌريأ هفاتجلو يّلَصُي وَر مسو هلع هللا یلص هللا لوُسَر تأ »
 . ((حيحص) ىذمرتلاو « ىئاسنلاو « دواد وبأ : هاور) . (ءاكْبْلا نم

 ‹ ىرصبلا ىرماعلا بعك نب فوع نب هللا دبع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ

 : تادرفملا ىناعم

 . ءاكبلا توص : زيزأ . هردص : هقوجل

 . هيف خبطي ىذلا ردقلا : لجرملا

ETTعنئاك لبي  

 « ةالصلا ىف لاحلا اذه ىلع ىباحصلا هآر دقو ‹ ضفخنم توص هلو نانيعلا عمدت

 ىلغي ىذلا ردقلا توص لثم هنأب هروصو ءاكبلا توص ىباحصلا عمس دقو

 ىف هعوشخ نمو « هي هتمأ ىلع فوخلاو هللا ةيشخ نم الإ كلذ امو « ماعطلاب
 . ميركلا نآرقلا ةءارق دنعو ةالصلا .

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هبر نم وَ هفوخ لامك ١-

 . عنصتلا مدع طرشب ةالصلا ىف ءاكبلا زاوج “۲

 : لامن هلت حاد ان فاش نم ق ا جرا کک

¥ ¥ # 

 ميمو (ةينسلا تاقارشإلا : ۲ )٠



 ناھ اوك لاق ماه ُنْب هَ ةّيواَعُم اَنْتَدَح : لاق ناليغ ُنْب ُدوُمْحَم انتَدَح -۴
5 

 م  ord aا

 : لاق دوُعْسَم ن هللا دْبَع نع ؛ « ةديبع نع ميهاَرْبِإ نع < ‹ شَمْعألا نع

 « هللا َلوُسَر اَي : ْتْلُقَف َّىَلَع ارقا : مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر يل لاق
 ةَروُس تارق , يِرْيَغ نم ُهَعَمْسَأ ١ ا بحأ يئإ : َلاَق لزلأ كْيلعَو يلع أرق

 تارق : لاق 4١( :ءاسنلا) 4 !ًديِبَش هك ام لع كر اكو و تفل ن دانا

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . «نالمهت هللا « لوُسَر ْيَنْيَع

 . )١14( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . اهعومد ليست : نالمهت . ةءارقلا ىف تلصو : تغلب

 . مهلعف حبقو مهدئاقع داسف ىلع دهشت : اديهش

 سيل نآرقلا أرقي نأ هذ دوعسم نبا انديس نم ةَ هللا لوسر بلط دقل : حرشلا

 حيحصتلاب لوغشم ئراقلاف « نآرقلا عامسب كي هللا لوسر عتمتيل لب هل اًرابتخا

 ربدتلاو ىنعملا مهف ىف غلبأ وهف عماسلا امأ ةوالتلا ماكحأ ةاعارمو لكشلا طبضو

 . - براشلا لثم عماسلاو « بلاحلا لثم ئراقلاف  عمسي امل

 لزن نآرقلا نأ ملعي هنإف « بلطلا ببس نع دوعسم نب هللا دبع مهفتسي : ىنعملاو
 نم هعامس بحي وه هنأ : باوجلا ناكف « نآرقلا ةءارقب قلخلا ملعأ وهو هيلع

 لوسرل فيرشت اهيف ىتلا ةيآلا هذه ىلإ لصو نأ ىلإ ءاسنلا ةروس أرقف « هريغ
 عومدلاب اذإو.««ماوعو « ءايبنأو « لسر» قلخلا عيمج ىلع دهشي فوسف 5: هللا
 . ل هللا لوسر ىنيع نم طقاستت

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةحلصملل نآرقلا ةءارق عطق زاوج ١-

 . هل ءاغصإلاو ريغلا نم نآرقلا عامس بابحتسا ۲

 . ةلاسرلا اوغلبو ةنامألا اوذأ مهنأ لسرلا عيمجل دهشي ةي هللا لوسر ٣“
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 ٍدْبَع نع ءيا ْنَع «بئاسلا ن ِءاَطَع ْنَع « ٌريِرَج اَنتَدَح : لاق ةي اح -7
 : لاق ورْمَع نب هللا

 لوُسَر ماف لس هلع هللا ىَلص هللا لوُسَر دهع ىَلَع ام موي سْمَشلا تقسكلا »

 عقرب ذكي ْمَلَف . عكر مث ْعَكْرَي دَكَي مل ىَّتَح . يْلَصُي َمُلَسَو هيلع هللا یلص هللا
 هن , هسا عقر نأ ذكي ْمَلَف دَجَس َّمُث « َدُجْسَي نأ ذکي ْمَلَف « ُهَسأَر عقر مئ ُهَسْأَ

 حفني لعق « سار عقرب نأ ذك ْمَلَف دَجَس م , دجنسي دْجْسَي نأ ذك ْمَلَف « ُهَسَْ عقر
 ال نأ ينذعت ْمْلَأ بر ؟ مهيف اأو مهب ال نأ ينذعت ْمْلَأ بر : لويو « يك

 , سْمشلا تّلَجلا ٍنْيَمَعْكَر ىَلَص اَمَلَف . كرفغتلسل نحو ؟ َنوُرفْغَتسَي ْمُهَو ْمُهَبدَع
 هللا تايآ نم ناَيآ رَمَقْلاَو سمسا نإ : لاق مث ء هيلع ىتنأَو ىلاَع لا دمَحَف ما

 هللا رکذ ىلإ اوُعَرْفاَف افَسَكلا اذإف ‹ هتاّيحل لَو دَحأ تؤول نافسكني آل

 . ((حيحص) ىنمرتلاو ٤ ىئاسنلاو « دواد وبأ : اوز « ىَلاَعت

 . (10) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 + تادرخملا تاغ

 . اهرون بهذ وأ هضعب وأ هلك اهرون رتتسا : سمشلا تفسكنا

 . اهرون رهظ : تلجنا . برقي : دكي
 :اوغ رسما 4 اورهاب 5 اوغڑفا

 توم موي اهرون رتتسا سمشلا نإ : 5# ورمع نب هللا دبع لوقي : حرشلا
E O Ggميهاربإ » ) 

 عوكر لاو مايقلا امهيف لاطأ نيتعكر فوسكلا ةالص ىلصو ةَ هللا لوسر ماقف
 هبر اعدو دجاس وهو ةيناثلا ةعكرلا ىف رَ هللا لوسر ىكب مث « سولجلاو دوجسلاو

 هللا لوسر ىلص املف « نورفغتسي اوماد ام وأ مهيف كي هللا لوسرو هدابع بذعي الأ

 هللا ىلع ليمجلا ءادثلاب ًادبو سانلا بطخو ربنملا دعصف ‹ سمشلا رون رهظ يي
 نم امهرون بهذي ال ىلاعت هللا تايآ نم رمقلاو سمشلا نأ سانلا ربخأو « ىلاعت

 ركذو نافغتسالاو ةنبوتلاب اوردابف بهذ وأ امهروت ركنا: نأ ثتدح اذإف ءدحأ لجأ
 , هللا كو اه فلا فريك فو لاال



 ىف دلو دقو « ارهش رشع ةينامث شاع ةيطبقلا ةيرام همأ «ميهاربإ» : ةدئاف

 ىف نفدو ناضمر ىف وأ لوألا عيبر ىف ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا ىف ىفوتو « ةنيدملا
 . عيقبلا

 ٠ ..رمقلل فوسخلا ةالصو « سمشلل فوسكلا ةالص : ةدئاف ٠

 ةعكر لك ىف دحاو عوكرب نيتعكر نع ةرابع فوسخلاو فوسكلا ةالص : ةدئاف

 نيعوكر ةعكر لك ىف ىلض اذإو (ةفينح ىبأ مامإلا بهذم) ثيدحلا ىف زم امك
 ةنس ىلصن امك اهيلصن نأ امإف 5 هللا لوسر نع دراو لكلاو « (ةيعفاشلا بهذم)

 : عوكرلا ىف ديزنو ةءارقلا ليطن وأ حبصلا

 : ةيمالسإلا ةمألا نع باذعلا عفر بابسأ : ةدئاف

 ا . مهيف م هللا لوسر دوجو ١-

 . رافغتسالا -

 ال سكسي« ةالبصلا دعي ةظخلا .قوسحلاو :فوسكلا م نفت ةدئاق
 ش ل

 م ىس م

 نع « ناّيفس اَنْئَدَح : لاف دمع ربا اح ناك نبع نإ ردم كا م

 : لاق سابع نبا نع « ةّمركع نع « ِبْئاسلا ِنْب ِءاَطَع

 ني اهتضوف امتنعت 2 0 0 ا
 مام ماوس م

 لإ . يكنأ تأ يل 500007 تاق ؟ هللا لور دنع نيك

 . هيج ني نم غفل ةف نإ « لاح لك ىلع رح كب نموا نإ  ةمخَر يه

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « ىئاسنلا : هاور) . (لَجَو رع هللا ُدَمْحَي وهو

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
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 5 تادرفملا یناعم

 . تخرص : تحاص . توملا ىلع فرشت : ىضقت

 . جرخت : عزنت . هحور : هسفن

 «راضتحالا ةلاح ىف ةَ هللا لوسر تنب بنيز ةديسلل ةريغص تنب تناك :حرشلا

 وهو هي هللا لوسر اهل لاقف نميأ مأ هتمداخ تخرصف « وب هللا لوسر مامأ ىهو

 ‹ اًضيأ تنأ ىكبت كارأ : تلاقف ؟ ىمامأ نميأ مأ اي نيكبتأ : هتديفح نضتحي

 ‹ ربصلا مدعل نيكبتف نميأ مأ اي تنأ امأ اًنانحو ةقفشو ةمحر ىكبي هنأ كي اهملعأف

 نمؤملا نأ اهل ركذ مث « نيعلا عمد الإ ءاكبلا امف خارصلا نع ىهنلا درو دقو

 دماح هبرل ركاذ وهف هحور تجرخ اذإف « ركاش وأ رباص ريخ هلاوحأ عيمج زماكلا
 . هل

 نب ديز اهجوزو « اهقتعأو هيبأ نم وهي هللا لوسر اهثرو ةيراج نميأ مأ : ةدئاف

 . (ه ؟5) مرحملا رهش ىف تتام « 5# ديز نب ةماسأ هل تدلوو #4 ةثراح

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- هنع ىهنم خارصلاو « زئاج ءاكبلا .

 لاح لك ىف اضرلاو ربصلا ملسملا ىلع -؟ .
 - نيركاش نيرباص انلعجت ىتلا ةوقلا ىلإ ىدؤي ىلاعت هللا ركذ .
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 اد لاق يدم ْنْب ِنَمْحرلا دبع اَندَح : لا راش نب دمحم الح -۹

 : ةَِئاَع ْنَع «ِدَّمَحم نب مسالا نع « هللا يع نب مِصاَع ْنَع « نايس

 َوُهَو ْتْيَم َوُهَو نوُعْظَم نب ناَمْع لق َمُلَسَو هلع هللا ىّلص هللا َلوُسَر نا .
 .((حيحص ومع "لاقل ىذمرتلاو « دواد وبأ : هاور) .(ناَقَرْهَت ُهاَنْيَع : لاق وأ يکي

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت



 : تادرفملا ىناعم

 . ناعمدت : ناقرهت

 وهو هذ نوعظم نب نامثع ىأر دقف « ةمحرلا ريثك يي هللا لوسر ناك : حرشلا

 هجو ىلع عومدلا تطقسو هتيحل تلتبا ىتح هِي ىكبي ذخأو ههجو ىف هلبقف تيم
 . نوعظم نب نامثع

 وخأ وهو « ًالجر رشع ةئالث دعب ملسأ شيرق نم نوعظم نب نامثع : ةدئاف
 ناك « اًردب دهشو نيترجهلا رجاه ‹ رمخلا برشي ال ناك « ةعاضرلا ىف و يبنلا

 نم ارهش نيثالث دعب نيرجاهملا نم عيقبلاب نفد نم لوأ وهو « اًدهتجم اًدباع
 : هنفد دنع لاقو « ربقلا فرعيل رجح هربق ىلع هب لوسرلا عضو دقو « ةرجهلا

 . (انل وه فلسلا معن)

 نفد نم لوأ وهو « مويلا ىلإ عيقبلا ىف فورعم نوعظم نب نامثع ربق : ةدئاف

 . ةرجهلا نم ارهش نيثالث دعب عيقبلاب نيرجاهملا نم
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . تيملا ليبقت زاوج ١-

NS 

 ٣- هباحصأل هب هللا لوسر نم ميظعلا ءافولا .

0 5 
 رک يهلك مرق ل

 ع نبا وهو حلف اَتَدَح
6 

 ١

3 

 ٠١

 بقل ىلع سلاَج هللا لورو أس هلع لا ل هلا ا با ادهش »

 انأ : ةَحْلَط وُبأ لاق ؟ َةليَللا فراقُب ْمَل ُلُجَر مُكيفأ : لاق , ناعَمدت هْنيبَع تار

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . «اَهِرْبَق ىف لّزتف لزا : : لاق

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
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 : تادرفملا ىناعم

 . عماجي مل : فراقي مل

 « ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا ىف هي هللا لوسر تنب موثلك مأ ةديسلا تيفوت : حرشلا

 نم ديري ربقلا ىلع هي هللا لوسر سلجف « هيض نافع نب نامثعل ةجوز تناكو

 عماجي مل لجر نع لأ: عومدلاب اتئلم دق هانيعو ربقلا ىف اهعضو ىف هدعاسي
 . 86 هللا لوسر عم عفدو انأ : 5# ةحلط وبأ باجأف « ةليللا هيراوج وأ هتجوز

 عماج دق هنأل ؛ 8 هللا لوسر عم هُم نافع نب نامثع اهجوز لزني مل : ةدئاف

 . هل اًباتع كي هعنمف هل ةيراج

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هيلع سولجلاو ربقلا ىلع ءاكبلا زاوج ١-
 . ةأرملا مراحملا ريغ نفدي نأ زاوج 5

# ¥ *« 
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 ص دس ا نصر

 ملسو هيلع ُهَّللا ىلص هللا لوسَر شارف ىف ءاج ام باب - ٤٦

Aْنَع « ورع نب ماش نع « ره نب يلع اَنئدَح : َلاَق رجح ن يلع اتدح  
 ا ع لعومأ

 مدا نم هيلع ماي يُ مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا لوُسَر شارف ناك اَملِإ

 . (ىذمرتلاو « ملسم : هاور) . «فيل ُهَوُشَح

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . غوبدم دلج : مدأ . هيلع سلجي وأ « هيلع ماني ام : شارف

 اذهف « ايندلا تاذلم نع ضارعإلاو عضاوتلا ةديدش وهم هتايح تناك دقل : حرشلا

 ايندلا نأ ملعي هنكل « بلطي ام لكب هباجأل هبر اعد ول هللا دنع مهلضفأو قلخلا ديس

 تربخأ دقل « هبر ىلإ قيرطلا نسحأف « هللا ىلإ عجرملاو ةياهنلاو لئاز ضرع
 لخنلا فيل نم هوشح دلج نم شارف ىلع ماني زب هنأ اك ةشئاع ةديسلا هتجوز

 ْ . مهدنع فورعملا وهو

 نأ دارأ اذإ ةديدش ةمواقم مواقي هبحاص لعجي نيللا شارفلا ىلع مونلا : ةدئاف

 . نشخلا ئشلا ىلع مونلا فالخب « ةالصلل همون نم موقي

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هتيب شارف ىف م هللا لوسر عضاوت -

 ىف 25 هللا لوسر راوجب ءاقبلا ىف اًبح ةديدشلا ةايحلا ىلع ب هتاجوز ربص ١-

 . ةرخآلاو ايندلا

 ٣“ ميظعلا لمعلاو حافكلا عم ضراعتت ال رقفلا ةدش .
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 ET Ee ا تالا ىبأ اكدح 00

 E اك لاق
 ؟ كتيب ىف َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر شارف ناك ام  ةَشئاَع تل

 .e فيل نم ُةوَشَح مد نم : تلق

 تاذ ناک اّمَلَف ؛ هْيَلَع ماف نيتي هينثن اًحْمم : اتلاف ؟ كمي ىف ْمُلسَو هلع هلل

 َحَبصَأ اًمَلَف ٠ , تاّينث ِعَبرأب هة هل ازا ناكل تاي أ يل: تلق هَل

 نلف « تاي عتاب هيل ا لإ كشاف وه : الق : تلق ةليْللا يل مشرق ات : لاق

 . دليلا َيَآلَص ُةئَءاطَو يننعتم هَ ٠ , ىلوألا هتلاحل ُهوُدُر : لاق َكَل أطْوأ َوُه :
 .(ىذمرتلا : هاور)

 . (15) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . نيلأ : أطوأ . اًتشحخ : احسم . غوبدم دلج : مدأ

 ديكأت هيف ثيدحلاو « ي هتايح ةفرعمب نوعباتلا كلذكو ةباحصلا متها : حرشلا

 تباجأف 25 هشارف نع اع ةشئاع ةديسلا ويي هتجوز تلئس دقف « قباسلا ثيدحلل

 باطخلا نب رمع تنب ةصفح ةديسلا هتجوز تلئسو « لخنلا فيل هوشح دلج هنأ
 عبرأ هتنثف انيل شارفلا لعجت نأ ةليل تاذ تدارأف « اًئشخ هشارف ناك : تلاقف ف

 متلعف اذام لأس ظقيتسا امدنعو « ةحارلاب رعشف 8 هللا لوسر هيلع مانف تاينث

 اقباس ناك امك شارفلا ديعت نأب اهرمأف ةصفح ةديسلا تعنص ام ملعف ؟ شارفلاب

 ا . ليللا ةالصل موقي نأ زي هعنم نيللا شارفلا نإف « عبرأ ال نيتينث

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ليللاب دجهتلا ىلع ي هللا لوسر صرح .

 ٠ اهنم عنمي هليقثتو « ابلاغ ةظقيلا ىلع ثعبي شارفلا :فيهخت ا .
* ¥ 3# 
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 هللا لوُسَر عّضاَوَت ىف َءاَج ام باب -

 ملسو هيلع هللا ىلص

r.جاو ريو « يِموْرْخَملا ِنَمْحرلا دع نب ديمو « مييم نب دمحأ اند  

 سابع نبا ِنَع « هللا ٍدْيَبع نع « يِرهڙلا نع « ةئيبع نب ناّيفس اَنْئَدَح : اولاق

 : َلاَق باًطَخلا ن َرَمع ْنَع؛

 نا ىراصثلا ترطأ امك ينور ل :مْلَسَو هيلع هللا ىَلص هللا لوس لاق

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . «ُهلوُسَرَو هللا ُدْبَع : ووقف دبع انأ مّن | ميرم

 . )٠١۸( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . بذكلاب حدملا ىف دحلا اوزواجتت ال : ىنورطت ال
 . نارمع ةنبا ميرم ةديسلا انه دوصقملاو « ةدباعلا اهانعم ةيناربع ةملك : ميرم

 « بذكلا دح ىلإ لصي ىذلا حدملا ىف ةغلابملا نع ىهن ثيدحلا ىف : حرشلا
 ىف لوقنف نيملسملا نحن امأ « هلإ كا ميرم نبا ىسيع نأ ىراصنلا تعدأ دقف
 . نيملاعلل ةمحرو اًيداه هلسرأ ىذلا « هلوسرو هللا دبع : يي هللا لوسر

 . اذبأ هلإ زم هللا لوسر نأ ىعدا مالسإلا ةمأ نم اًدحأ نأ دري مل : ةدئاف

 . هلإ هنأب هحدمن الأ مهملا ‹ هلهأ وه امب حدمي نأ هيي هقح ىف زوجي : ةدئاف

 ىف اربنم هل لعجو ةه هللا لوسر حدم هَ تباث نب , ناسح نأ درو : ةدئاف

 لزني ناك لا ليربج نأو « هنيد نعو هنع عفاديو حدمي امنيح هيلع فقي دجسملا
 . لوقي امل اذيؤم

 . هنم رثكأ قحتسي يالا e ريبصقت ES ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 .هدحو هلل ةيدوبعلا ١-

 . ه8 هقح ىف ادومحم نوكي حدملا ١-
 . (هللا دبع) ىلاعت هلل ةيدوبعلا ييي هحدم ىف ظافلألا دعسأ ٣-
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 ْنَع « ِدايَمَح نع « زيزَعلا بع نب ديوس انكَدَح : ی ۳

 اخ قب ىلإ: تق مط هل لا ىل يا ىلإ اج اغا ذأ
 وبأو « ملسم : هاور) . ؛كِيَْلِإ سلجأ تئش تئش ةَئيِدَمْلا قيرط يأ ىف يسلجا : لاقف

 (ىذمرتلاو «دواد

 )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ريغلا نع هءافخإ ديرت ئش : ةجاح
 ىف هملكت نأ تبلطو هي هللا لوسر ىلإ اهمسا فرعي مل ةأرما تءاج : حرشلا

 ىلإ لوزنلاو اهعم عضاوتلا الإ هنم ناك امف « و هللا لوسر الإ دحأ هملعي ال ئش

 ةنيدملا قرط نم قيرط وأ ةكس وأ ناكم ىأ ىف ىسلجا : هلوقب اهتبغر قيقحت
 . كلذ ققحت دقو ‹ كتجاح ىضقأو كعم سلجأ انأو تئش

 ةمهتلا نع ديعب هيف سانلا كاري ماع ناكم ىف سولجلا : ةدئاف

 رحلا ةلاح ىف دحأ هبلط امو « هباجأ الإ لئاس وَ هللا لوسر لأس ام : ةدئاف
 باجأ الإ دربلا وأ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 قيرطلا بادآ ةاعارم عم ةجاحلل تاقرطلا ىف سولجلا زوجي - ١

 ىلاعت هللا ىلإ هب برقتت ام مظعأ نم سانلا جئاوح ءاضق ١-

 مهجئاوح ءاضق نوديري نم وأ نيجاتحملا ةدعاسمب ةردابملا -
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 َلاَق رجح نب يِلَع اَنئَدَح - ۲ ْنَع « روعألا ملص ْنَع « رهلص ن يلع اَنئَدَح :
 : لاق ِكِلاَم نب سئ

 « رئاتجلا دهشيو ٠ ضيا ُدوْعَي مَلَسَو هيلع هللا ىَّلص هللا كرر ناک ر

 موُطْخََم راًمح ىّلَع ةطْيرُق ين َمَْي ناَكو « دنقلا ةوغَد بيجي ُبيجْبَو « َراَمحْلا ْبكْرَيَو

 . (ىذمرتلاو « هجام نبا : هاور) . «فيل نم فاك هْيَلََو فيل نم ِلْبحَب
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 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . رضحي : دهشي : ضيرملا روزي : دوعي

 . طوبرم :موطخم :  ةئيدملا رخآ ىف نكست ةيدوهي ةليبق : ةظيرق ىنب

 . (بكارلا هيلع سلجي ةبادلا رهظ ىلع شرف) ةعدرب : فاكإ

 هلاح ىريل هيلإ بهذ ضيرمب ملع اذإ هنأ وك هعضاوت روص نم : حرفشلا
 نم كلذكو « ملسملا ىلع ملسملا قح نم اذهو « هل.وعديو هسأر دنع سلجيو

 هل اعدو هنفد دهشو هيلع ىلصو هتزانج رضح ملسم تام اذإ و هعضاوت روص
 اذه ناك اّيأ هتوعد ىبلو هل باجتسا ناسنإ هفاضتسا اذإو « رامحلا بكري هب ناكو

 ةظيرق ةليبق برح موي هنأ 25 هعضاوت روص نهو « دبع ناك ولو ىتح ناسنإلا

 رامحلا رهظ ىلع شرف ىأ ةعدرب هيلعو فيل نم همامز اًرامح بكري ناك ةيدوهيلا

 . اضيأ ففيل نم بكارلا هيلع سلجي
 ام دعب ةرجهلل ةسماخلا ةئسلا ىف ةظيرق ةليبقل 25 هللا لوسر جرخ : ةدئاف

 عيمج لتقي نأ 5# ذاعم نب دعس مهيلع مكحو « بازحألا ةوزغ ىف دهعلا اوناخ

 قفاو دقو « رثب ىف اوقلأو لجر ةئامتس مهددعو « مهتنايخل ءازج ةظيرق ىنب ىلتاقم
 . 8 هللا لوسر ربخأ امك ىلاعت هللا مكح مكحلا اذه '

 كاله اهتنايخب تذارأ ةظيرق ةليبق نإف ‹ لمعلا سنج نم ءازجلا : ةدئاف

 ريخ ُهَنَآَو هلآ ُرْكْمَيَو َنوُرُكْمَيَو ل اودارأ ام مهيلع بلقتا نكلو « نيملسملا
 . اهكلهأف اهكاله دارأ ىلاعت هللا نإف ( ١ :لافنألا) 4 نيرا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . مهبئاصمو مهحارفأ ىف سادلا عم 5 هللا لوسر ناك ١-

 . دئاقلا نأش نم للقي آل ةبوكرلا ىف دهزلا -؟
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rrrنع « لْيَضف ن دمحم اَنكَدَح : لاق يِفوكلا ىّلعألا بع نب لبصاو اذ  

 : لاق ِكِلاَم نب سنا نع « ٍشَمْعَألا

 ةخنسسلا ةلاقإلاو ريعشلا ريخ ىلإ ىعْاُيَمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص يبا ناك

 : هاور) . «تاَم ىح اَهْكَفَي اَم َدَجَو اَمف يدوي دنع غرد ُهَل ناك قلو . ْبيِجُيَف

 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ثكملا لوط نم ريغتلا : ةخنسلا . محشلا نم باذي ام « نهدلا : ةلاهإلا
 . اهنهر ددسي : اهكفي

 عم 2 هعضاوت ىدم ىلع ًاليلد ثيدحلا ىف 2# كلام نب سنأ ركذ : حرشلا

 ا ىلإ ىعد اذإ هنأ الإ قلخلا فرشأو نيرخآلاو نيلوألا ديس هنوك

 هنأ ركذ مئ« لك هنم اعضاوت ةوعدلا باجأل داسفلا ىلع كشوأ ميدق نهدو ريعشلا

 ملو ىدوهي دنع  برحلا ةلآ ىأ  هعرد نهر دقو ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا لل
 . اهنهر كف عطتسي

 ‹ ةنيدملا ىف ناكو محشلا وبأ ىمسي ىدوهيلا اذهو « ىدوهي نم نهرلا : ةدئاف

 . م هدنع فويضلا ضعب ماركإ لجأل ريعش نم اعاص نوثالث نيدلا رادقمو

 :ىه بابسأل ىدوهيلا دنع نهرو نيملسملا دنع 2 هللا لوسر نهري مل : ةدئاف
 . دوهيلا ةلماعم زاوج نايبل -أ

 نوديري اوناك لب اًيش مهدنع 25 هللا لوسر نهري نأ ًاولبقي نل نيملسملا نأل -ب
 . لباقم الب » ٍهوطعي نأ

 نب يلع انديس - هنويد ددسو .هلاقتنا دعب 8 يبنلا نع نهرلا كف : ةدئاف

 . هذ بلاط

 . : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . رفسلا ىف زئاج وه امك « رضحلا ىف نهرلا زاوج ١-
 . دوهيلا ةلماعم زاوج - ؟

 '. قزرلا نم هللا معنأ امب اضرلاو « لق امهم ماعطلا لقت -*
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 ی ا
 مے ےک ے

 نع « نايس نع « يرقحلا دوا وبأ ائَدَح : لاق َناليغ نب دومحم اتتدح ٤-

 : لاق كلام نْب سّنَأ نع «َناَبَأ نْب َديِزي نع« م علا

 يوان ال ةَفيطَق ْيََعَو ثر ٍلْحَر ىَلع َمَلَسَو هلع هللا ىّلص هللا لوُسَر جح »

 ىذمرتلا : هاؤر) . ةَعْمْس الو هيف َءاَير ال اًح ُهَلعجا ّمُهّللا : لاقف مهاَرَد َةَعَبْرأ

 . ((ةحيحص دهاوش هلو)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . سانلا بر ال لمعلا ىف سانلا ةيؤر : ءاير . شرفلا ةيلاب ةبوكر : ثر لحر
 . رخافت « حدم : ةعمس

 وهو ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا ىف جحلا ةضيرف ءادأل وَ هللا لوسر جرخ : حرشلا

 ىواست ال ةفيطق نم ءاسك هيلعو « هيلع سلجي كلاهتم ميدق شرف اهيلع ةباد بكري
 اصلاخ اًجح هلعجا مهللا» : هبر اعد مث (لاملا نم ديهز غلبم) مهارد ةعبرأ الإ

 . «مهحدم وأ سانلا باجعإ هيف ديرأ ال ميركلا كهجول
 ةنسلا ىف عادولا ةجح ىهو مالسإلا ىف ةدحاو ةجح وي هللا لوسر جح : ةدئاف

 . ةكم نع جحلا تيقاوم دعبأ ىهو يلع رابآ نم مرحأو ةرجهلل ةرشاعلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . فلكتلا مدعو عضاوتلا ىلإ وعدت ةدابع جحلا ١-

 . ةضوفرم ءايرلا اهلخدي ىتلا لامعألا -

 . مهمذ وأ سانلا حدم رظني نأ نود احلاص لمعي نأ دبعلا ىلع ٣-
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 : لاق كلام نب سئ ْنَع « ٍدْيَمح ْنَع « ةَمَلَس
 اوئاکو : لا َمْلَسَو هيلع هللا ىّلص هللا لوُسَر نم ْمهنلِإ بَحأ صخخش نُ مل

 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . «كلذل هنهارك نم َوُمَلْعَي امل « اوُموُقَيْمَل هوار اذإ
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 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 بألاو دلولا نم رثكأ اًديدش اًبح يي هللا لوسر بحت ةباحصلا تناك : حرشلا

 هلجأ نم مهتايحب اوحضو « مهسفنأ نم رثكأ ي هل مهبح غلب لب « ةجوزلاو مألاو

 ‹ اوموقي مل سولج مهو مهمامأ قيرطلا ىف رمي هوأر اذإ كلذ عمو « هنيدو يي

 هركي وم هنأ نوملعي مهنأ الإ رثكأو كلذ قحتسي وهو هل فوقولا نم مهعنم امو
 . مهيلع ةقفشو هنم اًعضاوت كلذ

 . ناميإلا نم وَ هللا لوسر بح : ةدئاف

 .ارفاك هوبأ ناكو وَ هللا لوسر ىذآ امدنع هابأ حارجلا نب ةديبع وبأ لتق : ةدئاف

 ضعبل موقت ةباحصلا تناك دقف « دحأ روضح لجأ نم مايقلا هركي ال : ةدئاف

 . (مكديسل اوموق) : لاق امدنع ذاعم نب دعسل مايقلاب هباحصأ هي هللا لوسر رمأ دقو
 . 86 هنم اعضاوت هكرت دقو هل قح ويي هلجأ نم مايقلا : ةدئاف

 . لضفلاو ملعلا لهأل مايقلا ةيعفاشلا دنع بحتسي : ةدئاف

 . هءاج امل هذ لهج ىبأ نب ةمركعل كي هللا لوسر ماق : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هركي ام نولعفي ال مهلعج وي هللا لوسرل ةباحصلا بح ١-

 . ريدقتلاو مارتحالا ىلع ليلد مايقلا -"

 . عنتميف ةنتف ىلإ ىدؤي مايقلا ناك اذإ -"
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 نن ةنه يبا لا نان يلع ىلإ تحل عم ذه يل نار « هللا
 انأَو مسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةي نع اًفاَضَو ناو « ةَلاَه يب
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 رمق وألا هه و ألتي « امْحَفُم مف َملسَو هيلع هلا ىَلص هللا لوس ناك,

 ةدَح عَن امر َنيَسْحْا اهتمت : ُنَسَحْلا لاق هلوطب ثيدَحلا ركذف ردا هَل

 تخش نخ اقا لاذ ُهُثدَجَوَو نع أس اًمَح ُهَلَسَف . هل يبس دق ُهئَجَوَ

 لوح نع , يبأ تلأسف : ُنْيَسْحْلا لاق . ايش نم ْعَدَي ْملَف هلكشتو هجرخمو
 ةسئألت ُهَلوُحد أرَ هلزنم ىَلِإ ىَوأ اَذإ ناك : لاَقق َمَلَسَو ِْيَلع هللا لص هللا لوُسَر

 , سالا َنيَو هب ُهَْرج ارح ل سف زجر تا ر مزج ا ر هيوم ره

 ءزسُج ىف هتريس نم ناك  ائْيَش ْمُهْنَع ُرْحَدَي الو « ةماعلا ىَلَع ة ةّصاخلاب كلذ رَ

 وذ ْمُهْنمُف « نيدسلا ىف مهلضق ٍرذَق ىَلع همْسقَو هنذاي لضقلا لأ رديإ ةئ

 ايف مهل مهب َلَعاَشََيَف « جئاوَحْلا وذ مُهنمو , ٍنْيَمجاَحْلا وذ ْمُهنمَو ,ةَجاَحْلا

 عليي : ل وقيو مهل يغني يذلاب مهراخإو ُهْنَع ملام نم م ةَملاَو مُهُحِلْصُي
 غسلبأ نم مةلا < هغالبإ عيطتسي ال نم ةَجاح ينوفلبأ , بناقلا كَم ةهاثلا

 الإ دنع ٌركذُب ال ةماَيقلا موي هيمدَق هللا ت تبن اهغالنإ عطني ال ْنَم ةَجاَح اناطلُس

 « َقاَوَذ نع الإ نورتي الو اذار َنوُلْخْدي « ِهِرْيَغ دحأ نم لبق الو « كلذ

 :لا ؟ هيف عصي فيك هجرخم م رع هاف : لاق . ربحا ىلع يبغي هدأ نوج رخو

 لو ْمُهُفْلْؤبَو « هيفي ميف الإ هلال نرخ َمْلَسو هيلع للا ىَّلَص هللا لوُسَر ناک

 ريغ نم مُهنم رتو سالا ُرَدَحُب دو « مِهَْلَع هيلوُبو موق لك مرک مرکو مهري
 ىسف اسمع سالا لاتسيو  ةباحنأ فقتي هلو ةرثب مهنم دحأ نع يرطب نأ

 ريغ رمألا لدم ءهِّهَوُيَو حيبقلا حبق ةيو ‹ هيوقُيَو َنَسَحْلا نم نسحيو « سالا
 نع رطب ال « ذاع ةدنع لاح لكل ٠ اوُليِمَي وأ اوف نأ ةَفاَخَم ٌلْفَْي ال «فلتخُم

 , ةَحيصت ْمُهْمَعأ ةدنع هد دنع ْمُهُّلصْفَأ , مراح سالا َنم هئو نيذلا . هْرِواَجُي الو ّقَحْلا

 :َلاَقَف « هسلجَم نع اسف : َلاَق . اوم ةاساوُم مهكسْحَأ هَ ةلزثم ةدنع ْمُهُمَظْعَأَو
 اذ رك ىلع الإ سَ الو موُقَي ال َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ناک
 هئاَسُنُج لک يطغ ؛ كلذب رمي سلجَمْلا هب يهني ْثْيَح سل موق ىلإ ىهتلا

 ىسف ُهَضَواَف وأ سلا ْنَم ء نم هيلع رك اح نأ هيل سي ال هبیصنب

 وأ اهب الإ هدر ْمَلَةَجاَح هلام نمو نع فرصنُمْلا وه َنوُكَي تح هرباَص ةجاح
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 ىف دنع اوُراّصَو ابأ مهل اصف « ُهقلُعَو ةَطْحَب سالا َعسَو ذق  لْرَقْلا نم رویم

 هيف عر أل « ٍرْبَصَو ةئامأو ءايَحَو ملحو مع سلجم ةلجَم « ءس حلا

 هيف َنوُلَصافتَي اون اک لب < َنيداَعمُم ئاق ىّ الو < مرحلا هيف نو الو تاونعألا

 ةَجاَحْلا اذ نوُرثوُيو « َريغّصلا هيف َنوُمَحْرَيو َريبكْلا هيف َنوُرْقوُي َنيعْضاَرَتُم « ىَرَقّتلاِ
 .(ىذمرتلا : هاور).« بيرق َنوظَفْحَيَو

 . (۸) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . هلاوحأ عيمج دارملاو « ةي هجورخ : هجرخم . لصو : يوأ

 .مهدحويو مهعمجي : مهفلؤي . هناسل سبحي : هناسل نرخي

 . هفعضي : هيهوي . ههجو ةقالط : هرشب

 . هنم نوبرقي : هنولي . ىش لكل دادعإلا : داتع

 00 . مهنسحأ « مهلضفأ : مهرايخ

Eتاعت ال : نيؤتاأل رت : 

 . .٠ نولضفي نومدقي : نورثؤي . هتاوفه : هتاتلف
 . بدؤم : قاوذ .مهتاجاح رظنيل موقلا مدقتي نم دئارلا : اداور

 . سبحي : نزخي ش . ةاده : ةلذأ

 ف ةجيدخ ةديسلا نب دنه هلاخ كه ىلع نب نسحلا اندست لاين“ حرشلا

 فاصوأ عامس ىف كف ىلع نب نسحلا ةبغرو بح ملع دقو فصولا نسحي ناكو
 مث 2 (۷) : مقر ثيدح باتكلا نم لوألا بابلا ىف رم امب هباجأف هي هلل لوسر

 هربخي نأ دارأ امدنعو « ن5 نيسحلا انديس هاخأ اهب ربخي ملو فاصوألا هذه متك

 مامإلا ءابأ لأس امدنع اهملع وي هلا لوسر قالخأ نع ةريثك اًفاصوأ ملعي هدجو

 : یهو ه2 بلاط ىبأ نب ىلع
 اًءزجو « (هدالوأو هتاجوز) هلهأل اءزجو « هلل اًءزج هتقو لعج هتيب ىلإ لصو اذإ - ١

 نم ناكو « مهريغو هيلع لوخدلا نوداتعي نمل سانلا نيبو هنيب لعجو « هسفنل

 ۳۲۹ (ةينسلا تاقارشإلا : ؟١م)



 E « ًالوأ لضفلا لهأ مدقيو « هادانو هبلط نم لك بيجي < هي هيده
 . ةحيصنو ًالوقو ًالعف اهلحو جئاوحلا ءاضقب لغشنيو « هتجاح

 نم.دحأل ةجاح ملعي نمو « هيي هنم مهتجاح ءاضق بلط ىلع سانلا عجشي -؟

 نأ دحأل ةجاح هغلبي نمل اعد لب « هي هللا لوسر اهب ربخي نأ هيلعف سانلا

 . ريخلا ىف هيعسل ءازج ةمايقلا موي طارصلا ىلع همادقأ هللا تبثي

 ٣- مهريغل ةاده « ريخلا ىف اًداور سانلا لعجي .

 . مهقرفي الو سانلا عمجيو « ديفملا ريغ مالكلا نع هناسل سبحي -؛

 . سانلا ىلع هيلويو هموق ىف فيرشلاو ميركلا مرتحي -

 ‹ مهريغل وأ مهل ىذألا نم مهرذحيو مهاذأ نع هسفن ظفحيو سانلا نع لأسي -7

 . مهتيمل رفغتسيو ‹ مهضيرم دوعيو « مهبئاغ نع لأسيو

 هفعض حيبقلا ئشلا ىأر اذإو « هلعف ىلع عجشو هحدم نسحلا ئشلا ىأر اذإ 2

 رمألا لدتعيو قحلا نع اولفغي ال ىتح سانلا ركذيو « هنع ىهنو هنم رذحو

 . هماكحأو هماظنو هدادعتسا هدنع لاح لكلف « ةحارلا ىلإ اونكري الف مهنيب

 . هقح نم رثكأ ذخأي الو « هيف رصقي الف قحلا فرعي “۸

 سانلا لضفأو « سانلا نيب اهورشنيف لئاضفلا اوبستكي ىتح هيلإ سانلا برقتت -5

 . مهارخأو مهايند رومأ ىف مهل ةنواعمو « نيملسملل ةحيصن مهرثكأ و هدنع

 اهلك هتايحف « هللا ركذ ماق اذإو « هللا ركذي هسلجم ىفو « هللا ركذي سلج اذإ ٠-

 . ىلاعت هبرل ركذ

 . هباحصأ ىلع عفرتي الو اًيلاخ هدجي ناكم ىأ ىف سلجي -
 نمو هعم مالكلا نم بيصن هل لكف « هريغ نود نيسلاجلا نم دحأب متهي ال -5

 هريغ نم رثكأ هب متها زا هنأ رعشي وهو ىباحص لك جرخي ىتح هيلإ رظنلا
 . نيسلاجلا عيمج نيب لدع دق هنوك عم

 ١7- همالك نم ىهتني ىتح ثيدحلا عطقي ال دحأ عم ملكت اذإ .

۲ 



 ٤ - ًاليمج ادر هدر عطتسي مل نإو ةجاحلا ءاضقو لعفلاب هباجأ ىش هنم بلط اذإ .

 نيللاب سانلا لماعي « ريقفلاو ىنغلا « ريبكلاو ريغصلا سانلا لكل اًبأ قحب ناك -

 . بحلاو فطعلاو فطللاو

 . ءوسب ركذي وأ دحأ هيف باعي الف « هلل ركذ سلجم كي يبنلا سلجم -7
 ١7 - ةمحرلاب نولحتي « راقولا مهيلع ءايقتأ « نوعضاوتم نيسلاجلا عيمج «

 هقح نوظفحيو بيرغلا نومركي « مهسفنأ ىلع ةجاحلا بحاص نومدقي .

* * ¥ 

 ہے

 د َلاَق ٍلضَمملا نب رشب اتدح : لاق عير نب هللا دبع نب دمحم الد ¥

TS 

 ولر ‹ تلبقَل ٌعاَرُك ّيَلِإ يده ل: َمْلَسَو ِهْيلَع هللا ىّلص هللا لوُسَر لاق »

 . ((عيحص نسخ :لاقو) ىلمرتلا + هاورإ : ٠ تبل بلغ تعد

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . قاسلا ىف ةبكرلا نود ام : عارك

 ىبلي فوسف اديهاز ناك امهم ماعطل ىعد اذإ هنإ : زب لوسرلا لوقي : حرشلا
 ليلق وأ محل هيف سيل مظع ىلع ىعد ول ىتح  دحأ رطاخب رسكي نلو « ةوعدلا
 . عفرت وأ ربكت نود باجأل (اهعراوك) منغلا قاس لفسأ ىف ام لثم محللا

 . تلق نإو وَ هيده نم ةيدهلا لوبق : ةدئاف

 . ةبحملا ىلإ ىدؤت ةيدهلا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١ - ةيدهلاو ةوعدلا لوبق بدن .

 ١- تلق نإو ةيدهلا لوبق و هقلخ لامك نم .

¥ ¥ * 

۳۲۴۳ 



 و ٠ ع

EAنع « نايفس اد: لاق ِنَمْحّرلا دبع اَنَئَدَح : لاَ راب نْب دمحم اَنئَدَح  

 : لاق رباَج ْنَع « رِدکنملا نب دمحم

 : هاور) .«نْوَذْرِب الو لفي بكار س مُلَسَو هيلع هللا یلص هللا لوُسَر ينءاج»
 . (ىذمرتلاو « ىراخبلا

 . )١7( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ىمجعألا سرفلا : نوذرب

 اعضاوت هيمدق ىلع اًيشام يي هللا لوسر هيلإ بهذف هذ رباج ضرم : حرشلا

 . اًيمجعأ اًسرف الو ًالغب بكري ملو هءاج ب هنأ ربخي رباجف « باوثلا ديزملو هنم
 . ىمجعألا نم عرسأ ىبرعلا سرفلاو « ربصلاب زيمتي ىمجعألا سرفلا : ةدئاف
 داع نمو « ليللا ىتح ةكئالملا هل ترفغتسا راهنلاب اًضيرم داع ْنَم : ةدئاف

 . عجري ىتح ةمحر ىف وهو « راهنلا ىتح ةكئالملا هل ترفغتسا ًاليل اًضيرم
 عضوم اهب حسميو ىنميلا هدي عضي نأ اضيرم داع اذإ يي هيده نم : ةدئاف

 ال « ىفاشلا تنأ SS يتاجر يال كركر سأرلا وأ ملألا

 . (هيلع ق عز اهي SEE ءافش

 * د #
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 نب ىَيْحَي اناا: لاق اق ٍمِيعن وبأ اَنكَدَح : َلاَق نَمْحّرلا دبع نب هللا دبع اَنكَدَح -۹
 : لاق مال نب للا دبع نب فسوي تع : لاق راما ملا يبأ

 َحَسَمَو هرجح ىف ينَدَعفَأَ فسوي مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلص هللا و ياحي

 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . «يسأر ىَلَع

 . (۱۸۳) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . هنضح : هرجح امسا یل راتخا : ىئامس

Yé 



 هللا لوسر «فسوي» هامس ىذلا نإ : مالس نب هللا دبع نب فسوي لاق : حرشلا

 . هسأر ىلع حسمو هنضحو هرجح ىف هسلجأ لب « و

 . هل ةكربلا لجأ نم هل اعدو لفطلا سأر يَ هللا لوسر حسم : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ءامسألا نسحأ نم ءايبنألا ءامسأ ١-

 . ةيوبن ةنس مسالا نيسحت ١-

 . مهباحصأ دالوأو مهدالوأ ءامسأ نوحلاصلا راتخي نأ ةنسلا نم -

* «* # 

 ر

 ا َلاَق يسلايطلا واد وبأ ج لاق روصْنَم نب قاَحْسإ اح - ۰

 : كلام نْب ستا نع « يبئاقرلا ديزي الح : َلاَق حبب نبا وو

 راک ةفيطقو ثر لخر ىّلَع حح َمْلَسَو هَْلَع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر أر

 الو اهيف ةع ال ةجَحب كيل : لاق ُهَلحاَر هب توتا اّمَلَف مهارد َةَعَبْرَأ اًهَنَمَث

 .:(ئتلمرتلاو « هام نبأ «ىراخسلا < ةورإ فار

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

5 
 2 هيف سس © رس هل هع عل س ہرا

=Fنع « رمعم كلج كا ل اًنَكَدَح -  

 لع ني لم رق ملتو هلع ل لم ہلا لوس اَعَد يع الحر نأ

 . اللا بحب َناَكَو َءاّبدلا ْذُحأَيمَّلَسَو هَْلَع هْيَلَع هللا ىّلَص هللا لوُسَر َناَكَف : لاق ءابُد
N EEE 5 

 يد هيف عنب نأ ىلع دف ماعط يب عبط امه : لوفي اسنأ تغمسف : ثي لق

 م



 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . عرقلا : ءابد . محللاو قرملاب زبخلا : اديرث

 سنأ همداخ هعم ذخأو « ماعطلا ىلع طايخ ةوعد هيي هللا لوسر باجأ : حرشلا

 ءابدلا لكأ بحي و هللا لوسر ناكو « ءابد هيلعو ديرث نم ماعطلا ناكو « كلام نبا

 اذإ لب « ءابدلا لكأ بحي مويلا كلذ نم 5# سنأ لظف « قبطلا نم هطقتلي ذخأف

 همعطو ءابدلا لجأ نم كلذ سيلو « لعفل هعم ءابدلا خبط نكمي اًماعط دجو

 . هل و هللا لوسر بح لجأ نم لب بيطلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هك هللا لوسرل ةبحملا ىلع ليلد ماعطلا ةوعد - ١

 . 85 هللا لوسر هبحي ام بحن نأ انيلع - ؟

 . هرقف وأ هتفرح تناك امهم ملسم لكل هي همارتحا ٣“

* #* * 
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 دخ : لاق ٍحِلاَص نب ولا دع اَندَح : لاق َليِعاَمْسإ نب دمحم اَنْئَدَح - ۲

 : ةشئاَعل ليق : تاق « ةَرْمَع نع « ٍديِعَس نب ىَبْحَي نع« حلاَص نب ةيِواَعم ٠
 اًرَشَب ناك : تاق ؟ هتيب ىف َمْلَسَو َِْلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر لَمَْي ناك اذا

 : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . (ُهَسفن ُمُدْحَبَو < هاش ُبْلْحَيَو « ُهَبْوَت يلقي ؛ ِرْشَبْلا نم

ER 

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 + نتف ىلقن انا :: ارمني

 نم ريخ وهو هتيب ىف كي هللا لوسر لمع نع ف ةشئاع ةديسلا تلئس : حرشلا

 امل اًذيهمت (رشبلا نم رشب) : تباجأف « هبر دنع قلخلا لضفأو رشبلا مظعأو كولملا
 : لوقتس

۳۲٦ 



 اًبقث هب دجو اذإف «هريغ وأ كوش نم هب قلع دق امم هفظنيل هبوث شتفي ناك -أ
 . ه5 هسفنب هعقر اًقرخ وأ

 . برشيو هلهأ ىقسي نأ لجأ نم ةاشلا بلحي -ب

 ؟اذه نم رثكأ عضاوت كانه لهف . هتيب لهأ ةمدخب موقي لب « هسفن ةجاحب موقي -ج

 قرعلا نم ىتأي هنإف لمقلا نم هيقني هانعم سيل (هبوث ىلفي) : اهلوق : ةدئاف
 .ةفاظن قلخلا رثكأ وهو كسملا نم بيطأ يَ هقرع نأ درو دقو«ةفاظنلا مدع نم وأ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١ - ةنس تيبلا ىف لهألا ةدعاسم .

 . هنأش نم عفري هسفن ةمدخب ناسنإلا مايق -"

 ٣۳“ هريغ ةجاح ىضقي فيكف هسفنب هتجاح ءاضق عطتسي مل نم .

* * * 
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 اس تس ر

 SN و ار Sk ام باب - ۸

 وَ ت

Nt لق دنس نبي ا ١ 

 لاق تباث ن دير نب ةَجراَ ْنَع « جراح نب ناَميَلس :

 هللا ىّلص هللا لوُسَر ثيداحأ اَنْنَدَح : 4 هَل اوُاَقَف « تبا نب دْيَر ىلع رف لح »

 يل َثَعَب يِحَوْلا هيلع لت اذإ َناَكَف ُهَراَج تنك ؟ ْمُكْنَدَحأ اذا : لاق مسو هيلع

 O N SS هَل هيك

 هيلع هللا ىّلَص هللا لوُسَر نع ْمُكُنَدَحَ اذه لكَ ٠ انعم ةَرَكَذ َماَعَّطلا ارك اَذَ
 . (ىذمرتلا : هاور) . (مّلَسَو

 « ىجرزخلا ىراصنألا كاحضلا نب تباث نب ديز : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 انكر بدلا ی ارو ل اتراك داع شربات نمو احم ةعراشولا
 « (ةنس )١١ نبا وهو وك يبنلا عم رجاهو « نينس تس نبا وهو هوبأ لتقو « ةكمب
 ةءارقلاو ىوتفلاو ءاضقلا ىف ةنيدملاب اًسأر ناكف « نيدلا ىف هقفتو ملعتو

 هعطقأ الإ عجر املقف « رفاس اذإ ةنيدملا ىلع هفلختسي رمع ناكو « ضئارفلاو

 ذحخألل هتيب ىلإ هيتأي  هملع ةعس ىلع - هذ سابع نبا ناكو ‹ لخن نم ةقيدح

 ءديز هاهنف « ديز باكرب سابع نبا ذخأو « ىتأي الو ىتؤي ملعلا : لوقيو « هنع

 اذكه : لاقو اهلبقو هفك ديز ذخأف « انئاملعب لعفن نأ انرمأ اذكه : سابع نبا لاقف

 نم هيو يبنلا دهع ىف نآرقلا اوعمج نيذلا دحأ ناكو « انيبن تيب لآب لعفن نأ انرمأ

 نيح نامثعل مث « ركب :ىبأل فحصملا ىف هبتك يذلا وهو « هيلع هضرعو « راصنألا
 : ةريره وبأ لاقو « تباث نب ناسح هاثر ىفوت املو « راصمألا ىلإ فحاصملا زهج

TSةنس تام « اًفلخ هنم سابع نبا  

 . اًثيدح (۹۲) ثيدحلا بتك ىف هل . نيعبرأو سمخ

 : تادرفملا ىناعم

 . هتيب برقب ىتيب ىأ : هراج .ةرشع ىلإ ةثالث نم لاجرلا ةعامج : رفن

۳۲۸ 



 اوبهذف اإ هلاوحأ ةفرعمو ملعلا ىف نوبغري نيملسملا نم ةعامج ءاج : حرشلا

 ناك دقف « كي هللا لوسر ملع نم ريثكلا فرعي هنأ مهربخأف هه تباث نب ب ديز ىلإ

 ايندلا رومأ نع ثدحت امدنع هي هللا لوسر عمس دقو « ىحولا ةبتك نمو هل راج

 لاق مث ب هعم برشو لكأ لب « بارشلاو ماعطلا بادآ ةَ هنم ملعتو ةرخآلاو

 ف ارت تحت مكل هملعأ كلذ“ لك ٠ ملغلا ف بعرق ىلا ةعاملا اجلا
 . نيدلا

 . هلع هللا لوسر ىلع هأرقو هلك نآرقلا ظفح تباث نب ديز : ةدئاف

 « اعرشو ًالقع ةدومحملا ةليمجلا لاعفألا اهنع ردصي سفنلل ةئيه قلخلا : ةدئاف

 الح ةا تمس ةسبدتلا لاغفألا اهنع رداضلا ناك نإ.« اكد اقل ةئيهلا تيس
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 . اًميس
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ملعلا بلط ىلع ثحلا - ١

 . ملعلا ليصوت ىلع ثحلا -؟

 . هي هتايح ىف ةريبكو ةريغص لكب املاع نوكي نأ ملسملا ىلع -*
* * * 

PRE La 

t4نب ٍدَّمَحم نع« « ركب نب سنوي انئَدَح : لاق ىّسوم نب قاَحسإ اتد  

 ورمع نع« « يِظَرفْلا بفك نِ دمحم نع دايز يبأ نب دايز نَع ٠ قاَحْسإ
 : لاق صاعلا نب

 ٌرَشَأ ىَلَع هئيدَحَو ههجوب لبق مَلَسَو هلع هللا ىَلَص هلا َلوُسَر ناگ
 تقف « مْوَقلا ُرْيَخ + ين تلَظ ىٌح < ؛ ّيَلَع هئيدَحَو ههجوب لبقُي َاَكَف كلڌب مهلا

 انأ , هللا َلوُسَر اَي : تلق رک وُبأ : لاق ؟ ٍركَب وبا وا ريح انأ ' هللا لوُسَو اي :

 : لاق ؟ امنع وأ ريح انأ , هللا َلوُسَر ا : تقف غ > لاقف ؟ مغ نأ ع

 مل يآ تذدَوَلَف يقدصَف َمُلسَو هيلع هللا ىّلص هلا َلوُسَر تاس امف « نام

 . (ىذمرتلا : هاور) . (ُهُيلأَس نك
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 وبأ ‹ ىشرقلا ىمهسلا لئاو نب صاعلا نب ورمع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ةديكملاو مزحلاو يأرلا ىلوأو مهتاهدو برعلا ءامظع دحأو « رصم حتاف : هللا دبع

 هالوو « ةيبيدحلا ةنده ىف ملسأو « مالسإلا ىلع ءادشألا نم ةيلهاجلا ىف ناك « مهيف

 هلمعتسا مث < يف رمعو ركب يبأب هدمأو «لسالسلا تاذ ١ شيج ةرمإ يب يبنلا

 يذلا وهو « رمع نمز ىف ماشلاب داهجلا ىف شويجلا ءارمأ نم ناك مث « نامع ىلع
 حتف مث « نيطسلف رمع هالوو « ةيكاطنأو جبنمو بلح لهأ حلاصو « نيرسنق حتتفا
 عم ورمع ناك ةيواعمو يلع نيب ةنتفلا تناك املو « نامثع هلزعو « اهمكحو رصم
 نينس تس اهجارخ هل قلطأو ‹ (ه۳۸) ةنس رصم ىلع ةيواعم هالوف « ةيواعم

 ىفوت . اًئيدح (۳۹) ثيدحلا بتك ىف هلو « ةريثك هرابخأ « ةلئاط الاومأ عمجف

 هنأ ليقو . ايلع لاو وهو نيعبرأو نيتنثا ةنس رصمب رطفلا موي صاعلا نب ورمع
 لوقي ملعلا لهأ ضعب تعمسو : دعس نب دمحم لاق . نيعبرأو ثالث ةنس ىفوت

 . مطقملا حفسب نفدو نيسمخو ىدحإ ةنس صاعلا نب ورمع ىفوت

 : تادرفملا ىناعم

 . ملكت اذإ هيلإ رظنيو ههجو ىف مستبي : ههجوب لبّقْي

 . ارش مهرثكأ : موقلا رشأ

 . مهنم برقتي مهيساوي : مهفلأتي

 . تينمت « تببحأ : تددولف

 مسبتو هيلع لبقأ لجرلا ملسأ اذإف « سانلا محري هي هللا لوسر ناك : حرشلا

 رارش نم ناك نإو « هبلق ىف ةديقعلا تبثيو ناميولل هبلق فلؤي ىتح ههجو ىف

 يي لوسرلا ناك ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا ىف ديلولا نب دلاخ ملسأ امدنعف « سانلا

 نب ورمع كلذ ىأر املف « رفكلاب دهع بيرق هنإف ههجو ىف مستبيو هعم ثدحتي
 : 285 هللا لوسر لاقف ؟ ركب ىبأ نم لضفأ وه له 5 هللا لوسر لأس هن صاعلا

 . لضفأ رمع : يَ هللا لوسر لاقف ؟ رمع وأ لضفأ انأ : لأس مث . لضفأ ركب وبأ

 هباجأ دقف . لضفأ نامثع : كي هللا لوسر لاقف ؟ نامثع وأ لضفأ انأ : لأس مث
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 لضفأ هنأ ىلع ليلد هي هللا لوسر لابقإ نأ صاعلا نب ورمع نظ نأ دعب قدصلاب
 . طق لأسي مل هنأ ول بحأو ىنمت انه « مالسإلا ىف نيقباسلا نم

 . زئاجف مسبتلاب مهبولق فيلأت امأءمارحو بذك موقلا رشل حدملاو ءانثلا:ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ناميإلا تيبثت ةرورض ١-

 . ربكلاو بجعلا نم سفنلا بح -؟

 . مهريغ ىلع مالسإلا ىف نيقباسلا لضف -"
* * «* 

 ‹ تبا ّْنَع « يِعَبضلا َناَمْيَلَس نب رفعج اَنكْدَح : لاق ديِعَس نب هبت اَنكْذَح -
 1 : م كلام نب سنأ نع

 اَمَو , طق فأ يل لاق اَمَف َنينس َرْشَع َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىلَص هللا لوُسَر تمدح ١

 ىَلَص هللا لوُسَر ناكو «؟ تكر مل كر ءيشل الو ؟ ُهَتْغَنَص مل ُهُتعَص ءيشل لاق
 ناك نيش الو اًيِرَح الو اًرتخ تنس الو « الخ سالا نسخا نم َمُلسَو هيلع ل
 اًرطع الو طق اًكلمم ُتْمَمَش همش لَو « مْلَسَو هيلع هللا ىّلص هللا لوُسَر فك نم نِ

 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . (مُلَسَو هيلع هللا ىَّلَص يبا قرع نم بّيْطَأ ناك

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . هركيو رجضتيو هنم لقثتسي ام لكل لاقت ةملك : فأ

 ريرحو فوص نم عونصملا بوثلا : اًرخ . ادبأ : طق
 ىذأ ري ملف نينس رشع هيي هللا لوسر مدخ هنأ 5# كلام نب سنأ ربخي : حرشلا

 : و هللا لوسر ةرشعو قلخ نسح ىلع ةلثمأ برضو « ةدملا هذه لاوط

 لوقلاب ىذأ لقأ ىهو فأ ةملك ىتح ةناهإلا وأ بسلا ىلع لدت ةملك هل لقي مل -أ

 . ادبأ هل اهلقي مل
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 هنيقيو يي هقوثو ةدشل همولي وأ هيف هبتاعي ال ىش لعف كرت وأ اًئيش لعف اذإ -ب

 . ةا هترشاعم نسحو هوفع ةدش ىلع لدي باقعلا كرتو « ردقلاو ءاضقلاب

 .ريغلا ىلع اًربصو ىذألل ًالمحتو ةفاطلو ًالعفو اًفرصتو اًقلخ سانلا نسحأ نم -ج

 . معانلا ريرحلا نم نيلأو ىرطأ ةفيرشلا هدي فك -

 . كسملا رطع نم بيطأ وه لب ىذأ سيل وكي هقرع - ه
 . مهباوثأ ىلع هعضتل ويي هللا لوسر قرع ذخأتل قباستت ةباحصلا تناك : ةدئاف

 . هبحاص لبق ةفيرشلا هدي عزني مل اًدحأ كي هللا لوسر حفاص اذإ : ةدئاف

 نيد رقع ف نا لر ةمدخلا هما ههر اغ كلان ن تا ع ةدكاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . فيعضلاو مداخلل ناسحإلا - ١

 : ًالاق « ٌدِحاَو ىَنْعَملاَو يبضلا وه ةدْيَع نب دمحأو انيس. نب ةف اا -

 : ِكِلاَم نْب س ْنَع «يِوَلَعلا مل نع ءٍدْيَر نْب دامَح اَنكَدَح <

 : لاق ةَرفص ١ رئَأ هب لُجَر ُهَدْنِع ناك هلأ َمْلَسَو هلع هللا یلص هللا لوُسَر ْنَع»

 اًمَلَف < شرک ء شم يشب اح ةجاوُي اك ال ملو هيلع هللا ىلص هللا لور ناو

 ABA «ةرفصلا هذه عَ هَل أ مكق ول : مْوَقْلل لاق َماَق

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . نارفعزلا رطع نم : ةرفص ` ياش رکا

 . مالكلاب ةهجاوملا : هجاوي 0 . برقي ال : داكي ال

 فش



 رطع نم وهو رفصأ نول هدي ىف ةباحصلا نم ًالجر ةَ هللا لوسر ىأر : حرشلا

 لجرلل لقي مل هي هنأ الإ اذه هبجعي ملف ءاسنلل لب لاجرلل اذه سيلو نارفعزلا
 لاق لجرلا ماق نأ دعبو « بحي ال امب ههجاوي وأ جرحلاب رعشي ال ىتح اًئيش
 اذهو « ءاسنلاب اهبشت اهيف نإف ةرفصلا هذه كرتي هل متلق ول : هباحصأل يو هللا لوسر

 . سانلا رعاشمل همارتحاو فيرشلا هقلخ ىلع ليلد

 . رفك هدوحجو هدانعو « بجاو هي هللا لوسر رمأل لاثتمالا : ةدئاف

 . هركي امب سانلا مامأ اًدحأ هجاوي الأ زب هللا لوسر ةمحر نم : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هبساني امب هنع ىهنن مرحملا ئشلا ١-

 . ةحيصنلاو ظعولا دنع سانلا لاح ةاعارم - ١

* * * 

 E E و

 : ْتَلاَق اه

 ىف اباخَص الو احم الو اًشحاُ مَلسَو هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر نک ْمَل»

 ىذمرتلا : هاور) . «حَفْصَيَو وُفْعَي نكلو < َةَنيَسلا ةئّيسلاب ءىزجَي ًالَو « قاّوْسألا
NT 

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . شحفلل اًملكتم : اشحفتم . ةظلغو شحف عبط بحاص : اشحاف

 . ىفاكي : ئزجي . توصلا ديدش : اًباحص
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 ةفيرشلا هقالخأ نم اًضعب كف ةشئاع ةديسلا ةصلخملا ةجوزلا فصت : حرشلا

 شحفلا فلكتيو عنصتي الو « هلعف وأ هلوق ىف اًظيلغ اًشحاف نكي مل : تلاقف هي

 ولعو بخص نم قاوسألا ىف عمسن امك هنم سانلا رفنيف هتوص عفري الو « ةظلغلاو
 ناك لب هيلإ ءاسأ نم ةلماعم ئسي نمب ي نكي ملف دحأ هاذآ اذإو « هتدشو توصلا

 هاذآ وأ هملظ نم حماسيو وفعي هنأ ي هقلخ نسح ىف داز لب « ةنسحلا ةئيسلا عبتي

 . 7 هبضغي اًئيش لعفي مل هنأك نظلا نسحو بلقلا ءافصب
 . ةيانجلا هيضتقت امم اًئيش هل رهظي ال نأب ىناجلا ةلماعم : وفعلا : ةدئاف

 . ملظلا وأ ةئيسلا نم ئش ىلع علطي مل هنأ هل رهظي : حفصلا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 .دحأل اًهوركم لمحي ال هبلق ملسملا ١-

 . لماحت وأ ريكعت الب ًالماك وفعلا -۲

 . ريمحلا توصل تاوصألا ركنأ نإف « توصلا ضفخ ٣-

 . ئدر قلخ شحفلا -؛

 ٨۸“ ةورع نب ماشه نع « ةَدْبع اَنكَدَح : لاق ينادمهلا قاَحْسإ نب نوراه ادخن «
 ْتَلاَق « ةشئاَع نع « هيأ ْنَع : 0

 ىف َدِهاَجُي نأ الإ طق ايش هديب ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا َلوُسَر بَرَض ام
 . (ىذمرتلاو « هجام نباو « ملسم : هاور) . ةأر وأ مداح برص الو « هللا ليبَس

 . (15) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 هنأ ىفنت ثيح ةفيرشلا ةي هقالخأ لامك نع افق ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 لتق دقو « ةوقلاو ةدشلا بلطتي هنإف ‹ داهجلا ىف الإ ةفيرشلا هديب ادحأ برض هيي
 نم هللا قلخ رش هنأ كش الو « دحأ ةوزغ ىف هللا هنعل فلخ نب ىبأ هي هللا لوسر

 الو « هترصنو هللا نيدل ءالعإ وه لب ابرض انه سيلو « يبن هلتق نم وأ ايبن لتق
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 كلذ نم ةمكحلاو « هذ كلام نب سنأل هتلماعم نسح درو دقف « اًمداخ قي برض

 رطاخ رسك مدعو هظيغ مظك كلذكو لاوقأو لاعفأ نم هللا ردق امب اضرلا ىه

 برضي نم نأ درو دقف « هتاجوز نم ةجوز ىأ طق ةأرما يك برض الو « مداخلا

 . برضلا مدع لضفألاو « سانلا رايخ نم سيلف قح نودب هتجوز

 . بيذعتلل سيلو بيدأتلل نوكي هنبال دلاولا برض : ةدئاف

 . ةقرفلا مدعو ةرشعلا ماود ىلإ ىدؤي ةلماعملا ىف ملحلا : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةيصخشلا ةوق ىلع ليلد سفنلا ىف مكحتلاو ظيغلا مظك ١-

 . ىذألا نع حراوجلا فك -۲

 . داهجلا ىف ةوقلاو ةدشلا -

 رر

 «روصنم ْنَع « ضايع نب ليف اَنئَدَح : لاق يلا َةَدْبَع ن دمخ اَنَدَح 8

 : ْتَلاَق « ةشئاع ْنَع « ةورع ْنَع « يِرْهُزلا نع
 مك ام طق اهم ةَمَلَطَم نم اًرصقْم َملسَو هيلع هللا ىّلص هللا لوْ تأ امد

 نمناک ءيش هللا مراَحَم نم هلا اًذِإَف ءيش ىَلاَعَت هللا مراَحَم نم كهتني

 لام ركب ول ماترا راقخا الإ نيرا نِي ري امو « اًبصَع كلذ ىف مهد

 .(ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور)

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . بكتري : كهتني ْ . امقتنم : ارصتنم

 . هتمأل امهعفنأو امهلضفأ : امهرسيأ . ىلاعت هللا مرح ام : هللا مراحم

 . مثإلا ىلإ ىدؤي « اًمرحم : امثأم
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 مقتنا هنأ دري ملف « و هقالخأ نم اًءزج عَ ةشئاع ةديسلا فصت : حرشلا

 a هناهم نما لب معلا يصح الو او 3 تضعي 3 لا قادس

 « ًالثم «فذقلا وأ ةقرسلا وأ انزلا»ك ىلاعت هللا بضغي مرحم ثدح اذإ امأ « هملظ

 راتخا الإ نارمأ هيلع ضرع امو « ىلاعت هللا لجأ نم هيي ههجو ىلع بضغلا رهظ

 هنع لدع اًمرحم نيرمألا دحأ ناك ول امأ « ةيمالسإلا ةمألل امهعفنأو امهدشرأ

 و

 . تملع ام دارملا (تيأر ام) ييف ةشئاع ةديسلا لوق : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . بولطم ةمألا ىلع ريسيتلا ١-

 . ةمحرلا ىلع بضغلا ةبلغ مدعو سفنلا ىف مكحتلا - ١

 . راونألا بجحت تاملظ ىصاعملا -*

* * #* 

 ةررع نع وکلا نر دمحم غنا اا ١ لاف رمع ىبأ نبا اا الاه
 0 تاق ةا ع

 نسب : لاَ , هدنع اأو َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ىَلَع لُجَر ناسا »

 اي : سلق جرح مق « لؤوقلا ُهَل نلف « هَل نذأ مث « ةريشَْلا وخأ أ ةّريشَلا نن

 سالا رش * نم نإ , ةَشْئاَع اَي : لاقف ؟ لوقا هَ ا تنلأ مث تلق ام تلف < هللا لوُسَر

 ملسمو بدألا ىف ىراخبلا : هاور) .«هشخف ءاقثا سالا ُهَعَدَو وأ سالا ُهكَرَت ْنَم

 . ((حيحص) ىذمرتلاو

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . حبقو هلمع ءاس : سئب . نذإلا بلط : نذأتسا

 . قفرو فطلت : نالآ . ةليبقلا : ةريشعلا
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 بانتجا : ءاقتا . هكرت : هعدو

 . همالك حبق « هناودع : هشحف

 هيي هللا لوسر ىلع لوخدلا ىف نذإلا «ىرازفلا نصح نب ةنييع» بلط : حرشلا

 هنأ ربخأ نأ هلي هتازجعم نم ناكف « ءافجلاب اًروهشم هموق ىف اعاطم قمحأ ناكو

 ىف هعم فطلت 5 هيلع لجرلا لخد املف « هحبقو هقلخ ءوسل (ةريشعلا نبا سئب »

 ةديسلا تلأسف « ب هللا لوسر دنع نم لجرلا جرخ ىتح لوقلا هل طسبو « مالكلا

 هعم مالكلا تنلأو ةبيغلا ةلاح ىف مهافجأو هموق حبقأ هنأ تركذ اذامل هيت ةشئاع

 نع دعبلاو هرش ءاقتا باب نم كلذ نإ : هي باجأف ؟ سلجملاو روضحلا ةلاح ىف

 نوت رفكلا ىلإ مهوعديو هموق لاح دسفي ال ىتحو « هرفكو هناودع

 هنإلف باطخلا ¿ نب رمع دهع ىف « نصح نب ةنييع» ملسأ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . مهم بلطم ةيمالسإلا ةحلصملا ةاعارم -

 . نسحلا لوقلاو لاومألاب رافكلا بولق 8 لوسرلا فلآ -؟

 . نيدلا حالصإل ةفطالملاو ةنيالملا زاوج ۳
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 يلجيلا ِنَمْحَّرلا ِدْبَع ن َرَمع نب عيمج اَنَْدَح : لاق عيكو نُ نايفس اَنْئَدَح -مهأ

 ابا ىتكيو ةَجيِدَخ جور هلام يبأ دلو نم ميت يبي نم لج اتاي : لاق

 : لاق يِلَع نُ نَسَحلا ِنَع « ةَلاَه يبأل نا ِنَع « هللا ِدْبَع

 . هَئاَسْلُج ىف ّمّلَسَو هيلع هللا ىَلَص يبا ةريس نع < يبأ تاس : نْيسُحْلا لاق »

 قْلخْلا لْهَس ٠ رثشبلا مئاد َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ناک : لاقف

 E وز باع الور LE ركل ناحل

 نسم ُهَسِفَن كرت دق « هيف بيخي ُب لَو هیجار ُهْنم سیو الو ٠ « يِهَمْشَي ال مَع لاقت

 اًدَحَأ ُمُدَي ال ناك : كال نم ال كركو « هيي ال اتو راتكإلاو ءارملا : ثالث

 YTV (ةينسلا تاقارشإلا : ۲۲»)



 قرط ملك اذإو , هبات اج ايف لإ ْملَكَي الو « ةئرؤع بلطي لَو « عي الو

 هدنع َنوُعَراَقَتي ال اوُمْلَكَت تكس اذا ريَطلا مهسوءُر ىَلَع اَمْنأَك ُةْؤاَسَلُج

 ‹ مهلا ثيدَح دنع ْمُهنيدَح عرقي ىح هَل اوصل ةدنع ملكت نمو ,ثيدحْلا

 ىلع بيرقلل ربطت  ةنم نوع امم بَّجَعَيو , ةئم َنوُكَحَْي امم ُكَحَْي

 مار اذإ : لوبو مهول ةباَحْنمأ ناك نإ یت هتلأسَمَو هقطنم ىف ةّوفجلا

 دحأ ىلع ْعَطقَي الو يفاكُم نم الإ ءاَنثلا لَ الو « ُوُدفرأَف اَهيْطي ةجاَح بلاط

 . (ىذمرتلا : هاور) . «مايق ْوَأ يهب ُهعَطقَيَف ْزوُجَي ىّنَح ُهنيدَح

 . )١10( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : ثيدحلا لمجو تادرفملا ىناعم

 . نشخب سيل : قلخلا لهس ..قلط شوشب اًمئاد ههجو : رشبلا مئاد

 | ئسب سيل : ظفب سيل . حفصلا ليمج « فيطل « فوطع : بناجلا نيل

 . ًاليخب سيل : حاشم الو ٠ عبطلا ىفاج « بلقلا ىساق سيل : ظيلغ الو

 . هنع ىهنيف مرحملا لعف اذإ الإ هل اًرتس دحأ بيع ركذي ال : بايع الو

 اًفطلت لعف وأ لوق نم هنسحتسي ال ام كرتيو ضرعي : ىهتشي ال امع لفاغتي
 . هباحصأب

 . ًاليمج ادر دري لب اًبلط ضفري ال : بيخي ال .ءاجرلا عطقي ال : سيؤي الو
 . ةحيبقلا تافصلا هذه نم اهعنم : ثالث نم هسفن كرت

 . ديفي ال اميف مالكلا راثكإ : راثكإلا . لادجلا : ءارملا

 . هل ةرورض ال امو مهي ال اميف لخدتلا : هينعي ال امو ا»

 . مهلاوحأ ةياعر لجأ نم اهكرت ىأ : ثالث نم سانلا كرتو »

 اًحابم ئشلا ماد امف « هبس وأ هركي ام ركذ وه مذلا : هبيعي الو ادحأ مذي ال ه

 . سانلا رعاشم ىلع صرح ءوسب هركذي و هللا لوسر دجت نلف

 نع ثحبي ال ىنعملاو ‹ رهظ اذإ هنم ىحتسي ام ةروعلا : ةروع بلطي الو#
 . اهرتسي لب سانلا تاروع
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 هللا نم ءاطعو ةحلصمو عفن هيف ريخ همالك ىأ : هباوث اجر اميف الإ ملكتي الو »

 تكس الو لاق
 . ةلفغلا مدعو مامتهاب هثيدح عامس ىلإ اولبقأ : هؤاسلج قرطأ ملكت اذإو #
 دنع زيكرتلاو ءاغصإلا ةدش هنم دارملا هيبشت : ريطلا مهسوؤر ىلع امنأك #

 . همالك عامس

 ىوتسملا عيفر بدأ : ثيدحلا هدنع نوعزانتي ال اوملكت تكس اذإف »

 ‹ رخآلا ضعبلا عمتساو ضعبلا ملكت اوملكت اذإو « ةي تكس اذإ الإ نوملكتي ال

 . همالك نم ملكتملا ىهتني ىتح « بخص وأ ءاضوض نود

 ىغصي وهف ‹ مهعامس نم 85 لمي ال ىأ : مهلوأ ثيدح هدنع مهثيدح ه

 . مهلوأل ىغصي امك مهرخآل

 ةلاح ىف مهكراشي امك حرفلا ةلاح ىف مهكراشي : هنم نوكحضي امم كحضي ه

 ۰ . نزحلا

 مهل وَ هتكراشمو « هعوقو برغتسي ام بجعلا : هنم نويجعتي امم بجعتيو ه

 . مهبولقل اًربجو مهل اًسينأت وه امنإ
 هلمحتو هملح نم : هتلأسمو هقطنم ىف ةوفجلا ىلع بيرغلل ربصي

 ناك هِي هنم بلطم بلط دنع وأ لعفلا وأ لوقلا دحأ هيلع ظلغأ اذإ هنأ هربصو

 لئاسلا ةدعاسمل ةنواعملاو ةدعاسملا هباحصأ نم بلطي ناك هنإ ىتح لمحتي

 . هتجاح ىضقت ىتح
 هونيعأ ىأ هودفرأ : هودفرأف اهبلطي ةجاح بلاط متيأر اذإ : لوقيو #»

 . هودعاسو

 ال ىتح دحلا نع دئازلا حدملا لبقي ال ىأ : ئفاكم نم الإ ءانثلا لبقي الو »

 . فيرشلا هقح هوفوي نلف نوحداملا هحدم امهم هي هنأ عم اًقافن نوكي
 . ملكتملل اًمارتحا : هثيدح دحأ ىلع عطقي الو #

 هريغ هاهني وأ ملكتملا تكسي ىتح ىأ : مايق وأ ىهنب هعطقيف زوجي ىتح ا«
 . سلجملا ءاهتنال موقي وأ مالكلا نع
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 ی

-ToYاتتد : لاق يهم نب ِنَمْحَرلا دع اَنَدَح : لاَ راب ن دمحم اَنئَدَح  

 : لوق هللا دع نِ راج تطعيس : َلاَق رِدكْنملا نب ِدّمَحُم ْنَع « نايس

  . Ml: N DSملسم : هاور) «

 .(ىذمرتلاو

 . )١7( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ةبيطلا ةملكلا وأ لاملاب قلخلا ىلع لخبي نمب هي هللا لوسر نكي مل : حرشلا

 ءاطع ىطعي ناك لب « رطاخلا روسكم ًالئاس در يي هنأ دري ملف « ريفولا ءاطعلا وأ
 هنأ ثيدحلا ىنعم سيلو « يَ هعم بدألا لئاسلا ءاسأ نإو ىتح رقفلا شخي مل نم

 نيح رظتنا هل لوقي وأ « هل وعدي وأ ‹ درلا نع تكسي لب هلأس نم لك ىطعي
 . ايندلا رومأ ىف اذه لكو « ليمجلا لوقلاب ءاطعلا مدع نع رذتعي وأ « ةرسيم

 هدر دقف جاتحملل اعد نمف « هل وعدن وأ « ديري ام هيطعن نأ امإ لئاسلا : ةدئاف

 . اليمج ادر

 . فورظلا حمست امدنع دوعولا ىطعنو ءاطعلا لجؤن نأ زوجي : ةدئاف
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 ن ميهاَربإ اَنكَدَح : َلاَق يِكَملا ييثرقلا مساقلا وبأ أ نارمع نب هللا دبع اَنْكَدَح -"ه+
 : لاق سابع ني نع « هللا يع نَع « باهِش نبل ٍنَع «ٍدَْس

 ام َدَوْجَأ ناکو رْيخلاب سالا دوج -أ َمْلَسَو هْيَلَع ع ُهّللا ىّلَص هللا لوس تاكو

 ةي اَذإَف « َنآَرُقلا هيلع ص رغ ليربج هيتأبق خلسنَي یت « نامر ره یف نوک
 : (ةَلَسْرُم أا حبّرلا نم رْيَحْلاب َدَوْجَأ َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا لز ناک ليرْبج

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور)

 )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرشفملا ىناعم

 . ىحولاب لكوملاو ةكئالملا سيئر : ليربج ٠ .مركأ : دوجأ

 . ةقلطملا حيرلا : ةلسرملا حيرلا . عمسيو أرقي : ضرعيف

۳€ 



 ىطعي « هتايح ىف اًميرك ناك خي هللا لوسر نأ هنهذ سابع نبا ربخي : حرشلا
 «مهتدعاسمو مهداعسإو سانلا ةبحم ىلع أشنو ىبرت دقفءرقفلا ىشخي ال نم ءاطع
 ‹ هيف ريخلا ةرثكل مظعملا ناضمر رهش ىف ًءاطعو ادوج دشأ نوكي ويب هنأ الإ

 رهش ىهتني ىتح مركلاو دوجلا ىف وم رمتسيو « ةدابعلا بحو باوثلا ةدايزلو

 سابع نبا ركذ مث « ءاطعو مرك اهلك وَ هتايحف « قباسلا همرك ىلإ دوعيف ناضمر
 ناك هسراديو هعمسيو هي هللا لوسر ىلع نآرقلا أرقي ا ليربج ءاج اذإ هنأ هل

 . ةرثكب ءاطعلا ةعرس ىف ةقلطملا حيرلا هنأك اًمركو ادوج رثكأ

 . 2 يبنلا عامسو ليربج ةءارق بلاغلاو «ظفحلا ونه ةءارقلا نم ضرغلا : ةدئاف

 . لكا ليربج لزني امدنع هيي هللا لوسرل تقو ىفصأو لاح ىوقأ : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . باوثلا ةرثكل ناضمر ىف اًبابحتسا دشأ مركلاو دوجلا ١-

 . ناميإلل ديدجتو بولقلل ةرامع ريخلا لهأ ءاقل ١-
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 و ۶

 سلأ ْنَع ‹ تباث ْنَع « ناَمْيَلْس نب رفع ائربخأ : لاق ديعس ُنْب ةبْق انَتَدَح - ٤
 ني ˆ ̂ + لاق كلام نْ

 . ((حيحص) ىنمرتلا:هاور).«دَل اني ُرْخَدَي ال َمْلَسَو هيلع هلا ىّلَص يبا ناک ,

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . لبقتسملل : دغل . ىقبي ‹ نزخي : رخادي

 هسفن لبق سانلا معطي « ىلاعت هللا ىلع لكوتلا لماك يم هللا لوسر ناك : حرشلا

 « هتمأ حاترت ىتح حاتري الو « اولكأي ىتح لكأي الف « مهنع لوئسملا هنأل « هلايعو

 . نيلئاسلا ءاطعإو هدوج ةرثك نم هسفنل ماعطلا نم اًئيش رخدي مل اذهل



 « ةلماك ةنس ىفكي ام هلهأو هلايعل ماعطلا رخدي كي هللا لوسر ناك : ةدئاف

 . ئش هدنع ىقبي الف هاطعأ جاتحملا هلأس اذإف نهيفكي ام هتاجوز ىلع عزويو

 . مركلا ةرثكل لب « مدعلا فوخل سيل م هراخدا : ةدئاف

 * * اين

 ت 0 8

ooنع « يبأ يِئَدَح : لاف يِنيدَملا ةَمَقلَع يبأ نب ىسوم نُ نورا اَنئَدَح  

 : باطخلا نب رَمع ْنَع « هيأ نع ء ملأ نُ , دير نع « دعس نب ماَشِه

 0 ةيطغُي نأ اسف مْلسَو هيلع هللا ىَلص ّيبتلا ىلإ َءاَج ًالجَر نا

 هيف ءيش ينءاج اذ ٠ ؛ يلع عا نكلو ءيش يدنع ام : مُلَسَو هيلع هللا ىلص

 Es هللا َلوُسَر ا : ُرمُع لاقف

 لَو قفلأ « هللا َلوُسَر اي : راصلألا نم ٌلْجَر َلاَقَف « َرَمُع لوق َمُلسَو هيلع هلا ىَلَص

 ىف َفَرَعَو َملَسَو يلع هللا ىّلص هللا َلوُسَر مسبق , الالفإ ِشْرَعْلا يذ نم فخ
 . (ىذمرتلا : هاور) . «ترمأ اذهب : لاق من , يِراّصلألا لْوَقل َرثثبْلا ههْجَو

 . (158) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 .نيدلا تددس:هتيضق ب هللا لوسر كنع هيضقي نيدب هيلإ جاتحت ام رتشا:عتبا

 . اوملسأ نيذلا ةئيدملا لهأ : راصنألا . كيلع ضرف : كفلك

 . ةداعسلا « حرفلا : رشبلا . رقفلا « لاملا ةلق : ًالالقإ

 لا ا سس وا لجر ءاج : حرشلا

 اذهبو كنع هضقأ انأو نيدلاب هيلإ جاتحت ام رتشا : هل لاق مث هيطعي ام هعم دجوي

 e ا ا ول م

 ؟ اذهب هللا كفلكي ملو دادسلا كسفن مزلتو نيدلاب ءارشلا ىلإ هدشرت اذاملف لاملا

 الو 5 هللا لوسر اي قفنأ : لوقي راصنألا نم لجرب اذإف « لوقلا اذه وهلي يبنلا هركف
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 ىلع حرفلاو ةداعسلا سانلا ىأرو ب هللا لوسر مسبت انه « لاملا ةلقو رقفلا فخت

 . ىلاعتو كرابت ىبر ىنرمأ سانلا ىلع فطعلاو مركلا اذهب : لاقو فيرشلا ههجو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ىلاعت هللا ىلإ ةبرق جاتحملا ةجاح ءاضق .

 . نيدلا دادس ىف عاطتسملا ردقب ىعسلا “۲

 . رقفب الإ ىتأي ال لخبلاو « ريخب الإ ىتأي ال ءاطعلا -۳
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 ليقع نِ دمحم ِنْب هللا ٍدْبَع ْنَع « كيِرش اربح : َلاَق رجح نب يلع اتئدح - ۳0٦
 : لاَ ارفع نب وعم تپ ميلا نع

 ءلم يناطغأف بغز رجأو بَطُر نم عاقب ّمّلسَو هيلع هللا ىَلَص يبثلا تي تيتا »

 . (ىذمرتلا : هاور) . «اَبَهَدَو الح هفك

 . )۲٠١۲( ثيدحلاب ةمجرتلا تقيس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ىرط حلب : بطر . قبط : عانق
 . ةريغصلا تدبلا : بغز . ةريغص ءاثق : رجأ

 . ةنيزلل سبليو ةضفلاو بهذلا نم غاصي ام : ايلح
 تءاج دقف « 5 هللا لوسر مرك نم ةميظع ةروص ثيدحلا اذه : حرشلا

 فيرشلا هيده نم ناكو « وَ هيلإ ةيده ةريغص ءاثقو بطر هيف قبطب هيلإ ةيباحصلا
 ءاثقلا تنبو حلبلا نم تارمث هتطعأ ىهف « هيلإ ىطعأ امم رثكأ ةيده مدقي هنأ

 . اًبهذو ةنيزلل اًيلح هفك ءلم اهاطعأف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . درت ال ةيدهلا ١-

 . دودح هل سيل ءامركلا نم ءاطعلا -؟

 . بحت امبو نوبحي امب سانلا لماع -'
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 يي ل و

ovا يم نس يسوع ندب : اولا او رْيَغَو « مرش نب يلع اتد  

 : شاع نع «هيبأ نع « ورع نُ ماش
 ؛ىراخبلا : هاور). «اهْبلَع بيو ةّيدَهلا لقي ناك َمّلَسَو هلع هللا ىَلَص يبا نار

 . (ىذمرتلاو « دواد وبأو

 )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 1 . ىفاكيو ىزاجي : بيثي

 ربج نم اهلوبق ىف امل ةيدهلا لوبق ريم هللا لوسر ةنسو ىده نم : حرشلا

 ‹ بولقلا ىف ةفلألا عرزو ةدوملاو بحلا ماودلو اهبحاص باضغإ مدعو رطاخلل
 نم هل در اًئيش هاطعأ نمف « هادهأ نمل ةيده مدقي نأ اًضيأ هتنسو هيده نمو

 ا . هتيده ىلع ديزي ام ليمجلاو فورعملا
 مامإلا ىتفأ دقف « هرفس نم ىتأي امدنع راعلا نم اًموخ ايادهلا عزوي نم : ةدئاف

 . اعامجإ هتيده لوبق مدعب ىلازغلا

 . طقف ريخلاب اهصخ فرعلا نأ الإ رشلاو ريخلا ىف نوكت ةباثإلا : ةدئاف

 . بحتسم ةيدهلا لوبق مكح : ةدئاف

 . نمث وأ لباقم نودب كلمتلا ليبس ىلع نوكت ةبهلاو ةيدهلا : ةدئاف

 بأ ناك اذإ الإ اهدرب بلاطي نأ زوجي الف ةيدهلا هيلإ ىدهملا ضبق اذإ : ةدئاف
 . ةيدهلا ذخأ نمل « اّمأ وأ

 ‹ هئيق ىف دوعي بلكلاك هتيدهو هتبه ىف دئاعلا لي هللا لوسر رّوّص : ةدئاف
 ش . مكايإو هللا انذاعأ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . قالخألا نساحم نم دوجلاو مركلاو ءاخسلا ١-

 . ةنجلا ىلإ ىدهي بحلاو « بحلا ىلإ ىدؤت ةيدهلا -؟
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 ملَسَو هيلع هللا ىَلص هللا لوُسَر ءاَيَح ىف َءاَج ام باب 4
 2 هاو ا ماع ع 036 سيو :E ر هم يلا ندا

 ةداتق نع . ةمعش انثدح : لاق دواد وبا انثدح : لاق ناليغ نب دومحم انثدح -
۶ E 

 : لاق يرذخلا ديس يبأ نع ثدي « ةّبتع يبأ نب هللا دبع تعمس : لاق ت
 اَذإ َناَكَو , اًهردخ ىف ِءاَرْذَعْلا َنم ءاّيَح َدشأ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص يتلا ناک »

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) .«ههجو ىف ُهاَنْفَرَع ايش رك
 . (۲۲) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . (جاوزلا اهل قبسي مل ىتلا ةأرملا وأ ةاتفلا) ركبلا : ءارذعلا

 . دحأ اهاري الف سانلا نع درفنتل ركبلا ةاتفلل لعجي رتس : اهردخ

 ىلع نضحيو جلا بنت نع تك لش مرا قنا الا: عرشلا
 هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو . «قحلا ىذ قح ىف ريصقتلا ةبناجمو نسحلا باكترا

 ءايح نم رثكأ هنأب هبش دقف « ءايحلا تاجرد ىلعأب لب ءايحلاب اًفوصوم ناك
 هنأ كَ هئايح روص نمو « اهتيب ىف ةروتسم اهتولخ ىف ىهو جوزتت مل ىتلا ةاتفلا

 اًئيش هرك اذإ هيو ناكو « تارجحلا ءارو هلسغ ناك لستغا اذإو « دحأ هتروع ري مل

 . ةيهاركلا وأ بضغلاب حرصي الو هنول ريغتو ههجو ىلع رهظ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ءاسنلاو لاجرلا اهب ىلحتي ىتلا ةدومحملا تافصلا نم ءايحلا .

 . ناميإلا نم ءايحلا -

 . هلضفل اًراهظإ قالخألا نساحم ةلمج نم ركذلاب ءايحلا صخ ٣-
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o۹4ا لاق ميكو اَنْئَدَح : َلاَق َآلْيَغ ن دومحم اتح  

 :َلاَق ةَشِئاَِل ىّلوَم ْنَع «ييطخلا ديزي نب هلا دبع ِنْب ىسوم نع« روصنم
 : ةشئاع تلا

 ْتْئَأَر ام : تاق وأ « َمُلَسَو هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر جرف ىلإ ترت ام

 .((فيعض) ىذمرتلاو «هجام نبا :هاور) .«طف َمَلَسَو هْيَلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر جر

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 تاجرد ىلعأ ىلإ لصو هي هنأ يف قباسلا ثيدحلا ديؤي ثيدحلا اذه : حرشلا

 اهعانتما بجوي ام لعفب هطايتحا عم هتروع ىرت نأ نم هتجوز عنمت ىتلا ءايحلا

 . هتيؤر نم

 هينيع ضغ هئاسن نم ةأرما ىتأ اذإ ناك) ةملس مأ نع ىزوجلا نبا ىور : ةدئاف

 . (راقولاو ةنيكسلاب كيلع هتحت ىتلل لاقو هسأر عنقو

 . فيعض « ىمعلا ثروي جرفلا ىلإ رظنلا نأ نم درو ام : ةدئاف
 . ءايح هيلإ رظنلا مدع ناك امل اًموحم ناك ولف ‹ جرفلا ىلإ رظنلا زاوج : ةدئاف
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 هللا لوسَر ةّماجح ىف َءاَج ام باب -ه

 ملَسَو ِهْيَلَع هللا ىلص

 : لاق ٍدْيَمح ْنَع « ِرَفْعَج ن ليِعاَمْس اَئَدَح : لاق رجح ن يلع اَنئَدَح -
 : َلاَقَف « ِماَجَحْلا بسك ْنَع ِكِلاَم نب َسْنَأ ليس

 نم ٍنيَعاصب هل رمق ؛ هيَ وأ َُمَجَح ْمَلسَو هيلع هللا یلص هللا لوُسَر مَجتخا »

 ءةهاجحلا هب مواد ام َلَصْفأ نإ لاقو هجارَخ نم ُهْنَع اوُعَضَوَف هله ملکو ماع

 . (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . «ةَماَجحْلا ُمُكئاَوَد لأ نم نإ و |

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ةماجحلا ةيلمع ءادأب موقي ىذلا : ماجحلا . حبرو رجأ : بسك

 ىواسي ام وهو « ةلدتعملا ديلاب ةنفحلا وه دملاو « دادمأ ةعبرأ عاصلا : نيعاص

 . (ثلثو لطر) اًبيرقت مارج ةئامتس

 . ءاش فيك لمعي هكرتي نأ لباقم هديسل دبعلا هعفدي ىذلا لاملا : هجارخ

 ؟ مارح وأ لالح ىه له ماجحلا ةرجأ نع هذ كلام نب سنأ لئس : حرشلا

 وبأ) ماجحلا مساو « ةرم نم رثكأ وكي هللا لوسر مجتحا ثيح ةزئاج اهنأ : باجأف
 هللا لوسر هاطعأ امل ةمرحم ةرجألا تناك ولف كلذ ىلع ةرجأ ِة85 هاطعأو «بيطلا

 اوففخي نأ هباحصأ هي هللا لوسر ملكو « ماعطلا نم نيعاص ةرجألا تناكو « ةي

 زاجحلا لهأل ةماجحلا ءاودلا لضفأ نأ ركذ مث « عاص ردقب هنم بولطملا لاملا

 . ةراحلا دالبلاو

 دالبلا ىف ندبلا حطس ةيقنتل مدلا جارخإو دلجلا طرش : ىه ةماجحلا : ةدئاف

 . ةراحلا

 . ةدرابلا دالبلا ىف نوكيو قيقرلا مدلا جارختسا : وه دصفلا : ةدئاف
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 راتخي نأ اهلعاف ىلعف « ىوادتلا عاونأ نم عون ىهو ةفرح ةماجحلا : هيبنت

 ةقيرطب ةددحم نكامأو ةصاخ تاقوأ اهل نإو اهماكحأب اًملاع اًبيبط اهئارجإل

 . اًبيبط راصف اًباتك أرق نمك ؛ لهسلاب رمألا سيلو « ةددحم
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 ءرّمع ن ءاَقرو انئَدَح : لاق « دود وبأ انئَدَح : لاق يلع نب ورع اَنئَدَح مام

 00 0 را

 : يِلَع نع « ةّليِمَج يأ نع « ىّلعألا ِدّبَع نع
 : هاور) .(ُةَرْجَأ َماَّجَحْلا تِيَطغَأف ينمو مَجَخا َمّلَسَو هيلع هللا ىّلص يبل نأ

 ش . ((حيحص) ىذمرتلاو ء هجام نبا

 . (۳) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 كو هلا لوسر مجتحا دقف هقباس دكؤي ثيدحلا اذه : حرشلا

 نود ناسنإل حصت دقو هلاوحأو هفورظ ةاعارم بجيف ءاود ةماجحلا : ةدئاف

 .هريغ نود تقوو « هريغ
 رطفي ماجحلا نأ نم درو امو « ضيرملا الو ماجحلا رطفت ال ةماجحلا : ةدئاف

 . راطفإلل ضرعتيف هندب فعضي دق ضيرملاو « هعلبو مدلا صم اذإ ىلع لومحم
 هرجأ نوك نم درو امو « لالحو زئاج ةماجحلا ىلع ةرجألا ذخأ : ةسئاف

 . ةلوهجم ةرجألا نوك ىلع لومحمف اًثيبخ
 . ةماجحلا سرامي نأ دبعلاو رحلل زوجي : ةدئاف
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 هك و کک ا 2 A PR ر ا ےک ر

 ‹ يروثلا نايقس نع « ةدبع انثدح : لاق ينادمهلا قاحسإ نب نوراه انثدح -5

 : لاق سابع نبا نع ؛ يبعشلا نع « راج نع

 یطْعأو , نيم أا نيبو نيعدخألا ىف مَجَخحا مُلَسَو هيلع هلا ىّلَص يلا نإ
 . ((نسح) ىذمرتلا : هاور) . «هطغُب ْمَل مارح َناَك ولو ةَرْجأ ماَجَحْلا

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
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 : تادرفملا ىناعم

 . قلعلا ىبناج ىف ناقرع : نيعدخأللا

 ‹ فيرشلا هدسج ىف ىقب مومسملا محللا ربيخ موي يي لكأ امدنع : حرشلا

 ليلد اذهو ةماجحلا ةيلمع ىلع ةرجأ ماجحلا 8ك هللا لوسر ىطعأ دقو « مدلا ىف

 . زاوجلا ىلع

 . مدلا تيب بلقلاو « بلقلا ىلإ برقأ لهاكلا : ةدئاف

 دنع هب ةداهشلا لاني ىتح زي هللا لوسر دسج ىف مسلا نم ئش ىقب : ةدئاف

 ش . توملا

 ‹ عفان نع ؛ « ىَلْيَل يبأ نبا نع « ةَدْبع اتئدح : لاق « َقاَحْسِإ نب نورا اَئَدَح 1

 : رع نبل نع

 ؟ كجاَرَخ مك : لاسو ُهَمَجَحُف اماجَح اعد َمْلَسَو هلع هللا ىل ىّلص يبا نأ»
 حيحص) ىذمرتلا : هاور) . (ُةَرْجَأ ُهاطْغَأَو اًعاص ُهْنَع ْعَضَوَف « عصا اات : لاقف

 . ((دهاوشب

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ٠ . حرشلا قبس : حرشلا

 نب ورع اَنَدَح : : لاق «يِرْصَبْلا راع دمحم ْنْب سودا دبع اَنئَدَح - £

 سن نع « داق اَنئَدَح : الق مزاح نُ ريِرجَو « ُماَمه اتدح : لاق « مِصاَع

 : لاَ كلام نب
 ناک < ٍلهاَكْلاَو ٍنيَعَدخألا ىف مجَتْحَي َمَلَسَو َِِلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ناک »

 .((حيحص) ىذمرتلا : هأور) ٠ «نيرشعو ىَدْحِإَو َةَرْشَع علمت َةَرْشَع َعْبَسل ْمِجَتْحَي

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

5 



 : تادرفملا ىناعم

 . قنعلا ىلي امم رهظلا ىلعأ ةمدقم : لهاكلا

 لي هللا لوسر اهيف مجتحا ىتلا نكامألا ه4 كلام نب سنأ ددحي : حرشلا
 ماجتحالاو « ةيفاعلا ماودو ةحصلا ظفح ةدايزل ةمكح اهل نأ كش الو « تاقوألاو
 «ىرجهلا رهشلا نم نيرشعو ىدحإ « ةرشع عست « ةرشع عبس» : مايألا هذه ىف

 . هناجيهو مدلا ةكرحل
 . نكس دق نوكي هرخآ ىف مدلاو ‹ جاه دق نكي مل رهشلا لوأ ىف مدلا : ةدئاف

 . ررضو ءاد عبش ىلعو « ءاود قيرلا ىلع ةماجحلا : ةدئاف

 موي ةماجحلاو « قافتالاب مايألا لضفأ سيمخلاو نينثالا موي ةماجحلا : ةدئاف
 . فالخ اهيف ءاثالثلاو دحألاو « قافتالاب ةمومذم ةعمجلاو ءاعبرألاو تبسلا
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 نا ا و 5 00357 رق رە E 5 o 3 5 م

 ٥ - ةداتق نع « رمعم نع « قازرلا دبع انأبنا : لاق روصنم نب قاحسإ انثدح «

 كلام نب سْنأ نع

 رهط ىلع للم ٌمْحُم وهو مَجَخا ملَسَو هيلع هللا ىَلص هّللا لوُسَر نأ
 .((حيحص) ىذمرتلاو « دواد وبأ : هاور) .«مَدَقْلا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم
 . لجرلا دارملا : مدقلا رهظ . ةرمعلا وأ جحلاب مرحأ ىأ : مرحم

 . ةنيدملا نم اليم رشع ةعبس ةفاسم ىلع ةنيدملاو ةكم نيب ناكم : للمب

 ريغ نم ةفيرشلا هلجر ىف اًمرحم هنوك ةلاح قي هللا لوسر مجتحا دقل : حرشلا
 لازأ اذإ امأ « ةرمعلا وأ جحلاب مرحأ نمل ةماجحلا زاوج هيف ثيدحلاو « رعش ةلازإ

 ىمسي ناكمب كلذ ثدح دقو « مارحإلا تاروظحم نم اًروظحم لعف دقف رعشلا

 . ةنيدملا نم برقلاب «للم»

 ررض عفدو عفانم ىلع لمتشت اهنأل ؛ مرحملل تزاجو ةماجحلا تعرش : ةدئاف
 : نموحلل كفقو
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 هللا لوُسر ِءاَمْسَأ ىف َءاَج ام : باب ١

 مكسَو هْيَلَع هللا ىَّلص

 ناسا : اولاق دجاو رّيَعو « يِموزخَملا محلا ِدْبَع نب ديس اَْئَدَح -”55

 : لاَ بأ نع «معطم نب ريب نب دمحم نع « يرڙلا نع ۽

 ؛ ُدَمْحأ انأو ,دّمَحُم ان ءم يل نإ : مَلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا لوُسَر َلاَق»

 ىع سالا رشح ُب يذلا ٌرْشاَحْلا اأو  َرْفكْلا يب هللا وُحْمَي يذلا يحاَملا انأو

 ىذمرتلاو « ملسم : هاور) . «يسبن ُهَدْعَب َسْيَل يذلا ْبقاَعْلاَو ْبقاَعْلا انأو < , يمڌق

 . ((ححيحص نسح : لاقو)

 فانم دبع نب لفون نب ىدع نب معطم نب ريبج : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 لاقيو « دمحم وبأ « مهتداسو شيرق ءاملع نم ناك « ىباحص : ىدع وبأ ‹ ىشرقلا
 ‹ مهمالسإ نسح نيذلا ءاقلطلا نم « ةَ يبنلا مع نبا « ىلفونلا ىشرقلا ىدع وبأ :

 يأرلا لبنو « ملحلاب افوصوم ناكو « هموق نم ىراسألا ءادف ىف ةنيدملا مدق دقو

 ةفيحص ضقن ىف ماق ىذلا وه هوبأ ناكو « برعلل برعلا بسنأ ريبج ناكو « هيبأك
 . اًئيدح )٠١( هل « رسلا ىف مهلصيو « بعشلا لهأ ىلع ونحي ناكو « ةعيطقلا

 . نيسمخو نامث ةنس : ليقو « ةنيدملاب نيسمخو عست ةنس معطم نب ريبج ىفوت

 : تادرفملا ىناعم

 . ليزي : وحمي . ومسلا نم ذوخأم وهو مسا اهدرفم : ءامسأ

 . ناميإلا ةيطغت : رفكلا

 « غيلبتلاب رمؤي مل نإو سانلا ةيادهل ىلاعت هللا هلسرأ مدآ ىنب نم لجر : يبن

 ٠ ٠ . لسرلا نم هقبس نم عرشل المكم ىلاعت هللا هلسرأ مدآ ىنب نم لجر وأ
 عماجلا ىأ (دمحم) : هئامسأ ضعب ثيدحلا ىف ب هللا لوسر ركذي : حرشلا

 (ىحاملا) ‹ هلضفو هفرش ىتح هبر دمحي ىذلا ىأ (دمحأ) « ةدومحملا تافصلل

 « رشحلا ىلع ةمالع هروهظ ىأ (رشاحلا) « ناميإلا رهظيو رفكلا هب ليزي ىذلا

 ىأ (بقاعلا) « ةعاسلا برق ىلع ةمالع وهف ةمايقلا موي ءامسأ نم مسا رشحلاو

 يبن هدعب سيلو مهرخآ وهف ءايبنألا دعب ءاج ىذلا

۳۱ 



 . تاذك لاجد كي هللا لوسر دعب ةوبنلا ىعدي نم لك : ةدئاف

 . ىمسملا فرش ىلع لدت ءامسألا ةرثك : ةدئاف

 . مسا فلأ ىلإ تلصوف هي هءامسأ ءاملعلا عمج : ةدئاف

 :تيانسلا نق ةا ام

 . ماقملا عيفر نأشلا ميظع ةه هللا لوسر -

 . ىلاعت هبرل دماح هنأ ىلع لدت ی هللا لوسر ءامسأ مظعم -

0# ¥ * 

 ع شايع نب رکن وبا انكدح َدَح :َلاَق « يفوكلا ٍفيِرَط نب دمحم اَنئَدَح ا

 ش لان د « لئاو يبأ نع« ٍمِصاَع

  eaاكأ : لاقف ةَ مُحَمَّدُ 

 يبو « ٌرْشاَحْلا اأو « ىَفَقُمْلا انأو « ةب ةَبوَتلا يبو « ةّمْحَّرلا يبل ؟ انأو , ُدمْحَأ انأو

 ((نسح) ىذمرتلا : : هاور) .«محالَملا .

 . )١۲۲( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 لص هللا لوسر اهامسف «برثي» ىمست تناك ىتلا ةنيدملا ككس : ةنيدملا قرط

 . اهيلإ همودقب اهرونو ةنيدملا

 . ةلماعملا ىف نيللاو ةفأرلا : ةمحرلا

 . اهلعف ىلع مدنلاو دوعلا مدع ىلع مزعلا عم بونذلا نع عالقإلا : ةبوتلا

 . ءايبنألا نم هقبس نم راثآ ىفتقي ىذلا : ىفقملا

 . نيلتاقملا محالتلو ىلتقلا موحل ةرثكل كلذب تيمسو بورحلا : محالملا

 ةنيدملا قرط نم قيرط ىف ليلجلا ىباحصلا هي هللا لوسر لباق : حرشلا
 . هلضفو همعن ىلع هبرل دماحلا دمحلا تافصل عماجلا دمحم انأ : هل لاقف « ةرونملا

o1 



 ملسملا « هدابع ىلع ىلاعت هللا ةمحر بابسأ نم ببس انأ ىأ (ةمحرلا يبن)
 . رفاكلاو

 هل رافغتسالا مئادلا « اًراهنو ًاليل ةبوتلا ريثكلاو اهب رمآلا ىأ (ةبوتلا يبن)
 . نينمؤمللو

 مهقالخأ نساحم عبتيو « ءايبنألا نم هقبس نم راثآ ىفتقي ىذلا ىأ (ىفقملا انأ)
 . مهيدهو

 ءالعإل برحلا ىف عراسملا « ىلاعت هللا ليبس ىف دهاجملا ىأ (محالملا يبن)

 . رفكلا وحمو نيدلا ةرصنو ديحوتلا ةملك

 فيدل نم داق

 . مهريغو نيبنذملاو نينمؤملل ريخ هتثعب يم هللا لوسر ١-

 . ىلاعت هللا ءادعأ ةاقالمل سانلا عرسأ و هللا لوسر -

 هيلإ عجريو هبر رفغتسي نأ دبالف ناسنإلا لصي امهم ٣
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 RE لاق لّيَمش نب رضّنلا اَنئَدَح : لاق روصنم نب قاَحْسِإ اح -۸

 مُلَسو يلع هللا ىَلَص يلا ٍنَع  ةَقْيدح نع وز نع ٠ « ٍمِصاَع نع « ةّملَس
 نع ٬رز نع« مِصاع نع اهل یب دا لاف ایه ای هرج

 م و
4 

 . ةفيذح

 or (ةينسلا تاقارشإلا : ٠۲۳مر



 سل تال

 . ملَسَو هيلع هللا ىَّلص يِبَتلا شيع ىف َءاج ام : باي -۲
 دی و

 ۶ء

 : لاق ٍبْرَح نب كاَمِس ْنَع « صَوخألا وبأ اَنئَدَح : لا ٍديِعَس نب هي ائَدَح د
 1 1 : لوق ريبشَ نب نامعا تْعِمَس

 تر هلع اللا ىلع كين ل
 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . طب البا ٍلَقَدلا نم

 . )٠١۲( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس ا قرار جمل
 : تادرفملا ىناعم

 . هعبشي : هنطب ألمي . سبايلا ئدرلا رمتلا : لقدلا

 ةمعنلاب هباحصأو هعابتأ هه ريشب نب نامعنلا ليلجلا ىباحصلا رّكذي : حرشلا

 جذومنلا مهل برضف « مهلاوحأو مهتشيعمب اوضريو اهب أوعئقي ىتح اهيف مه ىتلا

 سبايلا حلبلا وهو ماعطلا لقأ دجي ال ناك هنأ مهركذ ثيح وي لوسرلا وهو ىلعألا

 . حيرتسي هنود وه نم ىلإ رظن نمف « ئدرلا
* * *« 

 هببأ نع « ةورع نب ماشِه نع « ةَدْبع اَنئَدَح : لاق , َقاَحْسِإ نب نورا اتد ۰
 : تلاق « ةّشْئاَع نع «

 . «ءاَمْلاَو رَ الإ َرُه نإ ‹ راتب ُدقؤتست ام اًرهش ثّكمت دّمَحُم لآ انك نإ

 . (ىذمرتلاو « هجام نباو « ملسمو « ىراخبلا : هاور)

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . سلجن « لظن : ثكمن . ةوبنلا تيب لهأ : دمحم لآ

 : لعشت < فقوتست
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 مهنأ ةوبنلا تيب لهأ لاح نع اه ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ ربخت : حرشلا
 نولكأي اوناك لب « رانلا هتسم اًماعط وأ اًحبط رهشلا نم رثكأ لب رهشلا نولكأي ال

 كلاح ملسملا اهيأ ركذتف « كلذ ىلع ىلاعت هللا نودمحيو ءاملا نوبرشيو رمتلا

 لب قلخلا دعسأو ةمألا ديس لاحب هنراقو نآلا

 : ماسقأ ةعبرأ هدعب سانلا ماسقأ هحرش ىف لمجلا مامإلا ركذ : ةدئاف

 . 9 قيدصلا ركب ىبأك مهدرت ملو ايندلا اوديري مل مسق ١-
 . 5# باطخلا نب رمعك اهوديري ملو ايندلا مهتدارأ مسق ١-

 . مهنم ليلقلا الإ سابعلاو ةيمأ ىنب ءافلخك مهتدارأو اهودارأ مسق -'

 . اهعمجب هنحتماو هللا هرقفأ نمك مهدرت ملو اهودارأ مسق - 5

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هتايح نم ملعتت ىتح هتمأل لب هل سيل تارابتخاو نحم هي هللا لوسر ةايح ١-

 . بألا وأ جوزلا لاح ىلع دالوألاو ةجوزلا ربص -۲
¥ * ¥ 
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 مكس e e لق دايز يبأ نب : هللا دبع اتل 5358

 نع او ع اقر َعوُجْلا مسو لع هللا یلص هللا ضر ا اوکش »

 لاق . ٍنيرَجَح ْنَع هنطَب ْنَع َمَلسَو ِهْيَلع هللا ىَلص هللا َلوُسَر َعقَرَف « رجح رجح

 ء هْجَوْلا اذه نم الإ فرغت ال َةَحْلَط يبأ ثيدح نم بيرغ ثيدح اڌ : ىّسيع وُب

 رَجَحْلا هب ىف شَي ْمُهَدَحَأ َناَك « رجح ٍرَجَح نع اتنوطُب نع انقر : هلوَق ىَنْعَمَ

 . (ىذمرتلا : هاور) . (عوُجْلا نم هب يذلا فغّتملاَو دْهُّجْلا نم

 ىراجنلا دوسألا نب لهس نب ديز « ةحلط وبأ : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 هدلوم « مالسإلاو ةيلهاجلا ىف نيدودعملا ةامرلا ناعجشلا نم « ىباحص : ىراصنألا

 « نييردبلا نايعأ دحأو « هلاوخأ ىنب نمو < يَ هللا لوسر بحاص « ةنيدملا ىف

 هللا لوسر فدر ناكو « توصلا ريهج ناكو « ةبقعلا ةليل رشع ىنثالا ءابقنلا دحأو

 مومو



 تام هنأ : TT « مورلا رحب ازغ هنإ : ليق « ربيخ موي ديك
 ىدحإ ةنس تام : ليقو . هذ نط نيثالثو عبرأ ةنس ىف نامثع هيلع ىلصو « ةنيدملاب

 . نيسمخو

 لصو ىتح مهب قحل ىذلا عوجلا ةنيدملا ىف ةباحصلا ضعب اكش : حرشلا

 ىخرتست الو ملألاب اورعشي ال ىتح مهنوطب ىلع راجحألا اوطبر مهنأ ىلإ رمألا

 مهاوكش وي هللا لوسر عمس املف « اذحاو أرجح مهنم دحاو لك طبر دقو « مهنوطب
 « املأو اعوج مكنم دشأ انأ مهل لوقي نأ ةارأ مهنوطب ىلع ةدودشم راجحألا ىأرو

 مهنم دشأ هعوج ىأ ‹ نيرجح طبر دق هب اذإف .هنطب نع عفر نأب كلذ نع ربعف
 . للك رباص هنأ الإ رثكأو

 . عوجلا ةدش نم مهنوطب ىلع رجحلا طبر ةنيدملا لهأ ةداع نم : ةدئاف

 ارفنم اضرم سيلو لئاز ضرع وهف « ءايبنألا نأش نم صقني ال عوجلا : ةدئاف
 : ايدعم وأ

 ا لاق « ساي يبأ نب مآ اَنَئَدَح : َلاَق « ليعاَمْسإ نب دمحم اَنئَدَح ~۲

 نْب ةَمَلَس يبأ نع « رِبَمَع نب ِكِلَملا دبع انئَدَح : لاق « ةيواعم وبأ ناَبيش

 : َلاَق ةَرْيِرِه يِبَأ نع« نَمحَرلا ٍدْبَع
 ايف ُهاََْي الو اهيف جوخ ال ة ةَعاس ىف ّمْلَسَو ْيَلَع هللا یلص هللا لوُسَر جَّرَخ»

 لوُسَر ىقلأ تجرح : لاق ؟ ركب بأ ا اي كب ءاجج ام : لاقف < ركب وب ااف , دَحأ

 ءاج نأ ثب ملف هيلع ميللسشلاو ٠ ههجو ىف رُو َمُلَسو هيلع هلا ىّلَص هللا

 e لاق ؟ ُرَمُع اي كلب ءاَج ام : لاقف ُرَمُع

 ناسَمِنتلا نب ٍمَكِيَهْلا يب بأ لزْنَم ىلإ اوُقَلَطلاَف كلذ َضْعَب تذَجَو ْدَق انو : َمْلَسَو

 ,ةوُدَجَي مف « مدح هل هَل نكي ْمَلَو , ءاشلاَو لَنا َريثك ًالُجَر ناكو يراصنألا

 نأ اوعي ْمَلف ء ءاَمْا اتل ْبغَتسَي قلطلا : تاق ؟ كّبحاص نبأ : هتأرئال واقف

 م



 ملو هلع هللا ىَّلَص يبا مِْ ءاَج من اَهعَضَوَف ؛ هبي ةبرقب ميلا وأ ءاج
 ىلإ طلا مك  اطاسب مَ طَسَبق هعقيدح ىلإ مهب قلل مك « هم هيبأب هدف

 نم ا تق الأ : َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىّلص يلا َلاََف « ُهَعَصَوَف ونقب ءاَجَف ةلخن

 هرو بطر نم اوُريخت أ « اوُراتخت نأ ْتْذَرأ ينإ هللا َلوُسَر اي : لاق ؟هبْطُر

 يسن يذلا اَذَه : مَلَسَو هلع هلا یلص لاَ . ءاَمْلا كلذ نم اوُبرشَو اوك
 . راب ءاَمو , بي ْبْطْرَو « ڈرا لظ ةَايقلا مو نع وأنس يذلا ميعنلا نم هدي

 نَحَبَذت ال : مَلَسَو هيلع هللا ىَلَص يلا لاق . اماَعَط ْمُهَل عتنصيل منيل وُبَأ قلطلاف

 هيلع هللا ىّلَص َلاَقَف , اوُلَكَأَف اهب ْمُهاَنَأَف ؛ ايدج وأ افانغ ْمُهَل حبت « رد تاذ

 هللا ىَلَص بلا يتق . انف يس اناثأ ادق : لاق . ال: لاق ؟ ٌمداَح كَل لَه : ملم

 هيلع هللا ىّلَص ا لاقف , مهلا وُبأ هاتف « ثلا اَمُهَعَم َسْيَل نْيسأَرب َمُلَسَو هلع

 هع هللا ىَلص يبا لاق . يل زتخا هللا لور اي : لاق امهم خا : مَلَسَو

 . افوُرْغَم هب صؤتساو « يّلَصُم هار يلا اذه دع < نَمتْوُم َراَسَتُْمْلا نإ : مسو

 ملو هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر لوب اهربخَأَف , هتأرما ىلإ مهلا وأ قلطلاف
 اا عاشو ع ف رام ی و لا نوع ع تک الرا ناق
 لَو ايل ثب مك هللا نإ : ْمَلَسَو هلع هللا لص لاق « قع وهف : 0

 ةولأت ال ةلاطبو « ركنُملا نع هاهنو فوُرَْمْلاب هرم ها ة ةكاطب : ناتئاطب هلو الإ ةفيلخ

 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . «َيقو دق ءوسلا ةئاطب قوب نمو الا

 . (1١؟) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . بذعلا رئبلا ءامب ىتأي : بذعتسي . كجوز : كبحاص
 . اهؤلمي : اهبعزي . اوثكمي : أوكبلي

 . لخنلا نم نصغلا : ونق . ضرألا ىلع شرفي ام : اًطاسب

 . نبل ةبحاص : رد تاذ . بطرتي مل ام : هرسب

 ؟ هال



 :ةعآ وأ دبع: ئش . (ةنس نم لقأ) زعملا ىثنأ : اقانع

 . رصقت ال : هولأت ال . رس بحاص : ةناطب

 . ىمحي « ظفحي : قوي . اداسفإ : الابخ

 هءاجف « هيف جرخي نأ هتاداع نم سيل تقو ىف هي هللا لوسر جرخ : حرشلا
 كيلع مالسلا : ه# ركب وبأ لاقف ؟ ءاقللا ببس نع وي لوسرلا هلأسف هل ركب وبأ

 ؟ىجملا بيس نع لئسف 44 باطخلا نب رمع ءاج مث « فيرشلا كهجو ىف رظنلاو
 عوجلا دجأ انأو : لوقي يي هللا لوسرب اذإف « هللا لوسر اي عوجلا : هه رمع لاقف

 هللا هاطعأ دق راصنألا نم «ناهيتلا نب مثيهلا ىبأ» تيب ىلإ اًعيمج اوبهذف « اًضيأ

 لأسف هتجوز اودجوف « همدخي نم هدنع سيلو « نأضلاو لخنلا نم ىنغلا ىلاعت

 مالكلا ءانثأ ىفو « بذعلا ءاملا راضحإل بهذ : تلاقف ؟ اهجوز نع لكي هللا لوسر

 كادف لوقيو ويي لوسرلا قناعي ذخأو اهكرتف ةءولمم ءام ةبرق لمحي اهجوز ءاج

 نصغب ءاج مث هيلع سولجلل اشرف مهل شرفو ةقيدحلا ىلإ مهذخأ مث « ىمأو ىبأ
 مثيهلا وبأ لاقف ؟ ئدرلا نم ديجلا تزرفأ له : 5 لوسرلا لاقف « لخنلا نم

 اممو اًبطر راصف جضن امم نوبحت ام اوراتخت ىتح الماك نصغلا مكل ترضحأ :
 ماعطلا اذه نأ وَ هللا لوسر مسقأ انه ‹ بذعلا ءاملا اوبرشو اولكأف « جضني مل

 لظ ىف لكأن اننأ ربخأ مث « ةمايقلا موي هنع لأسن فوس ىذلا ميعنلا نم بارشلاو

 ماركإ ىف مشيهلا وبأ ذخأ مث «٠ بذعلا ءاملا برشنو « ةبيط اًبطر لكأنو « ليلظ

 ةاشلا حبذي نأ وي هللا لوسر هاهنف ةاش حبذب ماعطلا مهل خبطي نأ دارأف وَ هللا لوسر

 ‹ اهعفانم مهيلع عيضت ال ىتح هلهأب ةقفش الإ كلذ امو لماحلا وأ نبللا ردت ىتلا

 كدنع له ب هلل لوسر لأس لكألا دعبو (ةنس نم لقأ) زعام ئثنأ مثيهلا وبأ حبذف
 ءىج املف ةمأو دبع اندنع : كي هللا لوسر لاقف « ال : مشيهلا وبأ باجأف ؟ مداخ

 هعم بيطلا هعينصل ادرو اًماركإ الإ كلذ امو « كل اًمداخ امهنم رتخا : هل لاق « امهب

 : هل لاقف « ژب هللا لوسر اي یل رتحا لب : مثيهلا وبأ لاقف ‹ ف رمعو ركب ىبأ عمو
 هال نيل اهل .راتغاف + زيشتسلا لاح ةياعر ةمرلف نش بساط و نأ ناشتسملا نإ

 نحلل



 غلب املف « ىلاعت هللا ليبس ىف هقتعا هل لوقت مثيهلا ىبأ ةجوزب اذإف « ىلصي هآر ةن

 هلسرأ ىبن لك نأ هباحصأ ربخأو اًديدش احرف حرف مشيهلا وبأ لعف ام كي هللا لوسر
 : ناتناطب هل ةفيلخ وأ ىلاعت هللا

 نع فرصتو « ريخلا ىلع هلدتو « ركنملا نع هاهنتو « فورعملاب هرمأت : ىلوألا

 . هرصنتو ناطيشلا ىلع هنيعتف « رش لك

 . ءوسلا ةناطب ىهو هيلع داسفلا لخدت : ةيناثلاو

 . هامحو هللا هظفح دقف ءوسلا ةناطب نم ىلاعت هللا هامح نمو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 هنأ الإ 5 هللا لوسر ماعطإل ءامسلا نم ةدئام لزني نأ ىلع رداق ىلاعت هللا ١-

 . نيملسملا تافص نم مركلا -؟

 ةدئافلا هيلع عيضي امب وأ « قيطي ال امب هَفّيض نم وَ هللا لوسر فلكي ال -*

 . هنم ربكأ ناسحإ هلباقي ناسحإلا -

 . منهج ران نم ةمايقلا موي هتبقر هللا قتعأ اًدبع قتعأ نم -

 . ىلاعت هللا ةعاط ىلع اهجوز نيعت ةحلاصلا ةجوزلا -

 . هللا نم قيفوت ريخلا ةناطبو « ربو ريخ ةناطب هتناطب وي هللا لوسر ۷
¥ * * 

TVنايب نع « يبأ ييئدح : لاق « رايج َنْب لام نُ َليِعاَمْسإ ن رمع اَئَدَح  

 :لوقي صاقو يبأ نب دعم تْعِمَس: :لاق مزاح يبأ نب سيق نع « رش نب

 ىمر ٍلْجَر لْوأل يّنِإَو « لَجَو َرَع هللا ليس ىف امد َقاَرْهَ ٍلْجَر لّوَأل ين
 هالا هيلع دّمحُم باحنصأ نم ةّباصعْلا ىف ورع ينير دق ٠ « هللا ليبس ىف ٍمُهَسِب
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 عصي انَدَحَأ نار ‹ انقادشَأ تَحَرَقَت ی ةَلْبحْلاَو رجشلا َقَرَو اإ لكأت م مآلّسلاَو

 تبخ دقل . نيّدلا ىف ينورْرْعَي دس ون تَحَصأَو رعبلاو ةاشلا م عضَن امك

 . (ىذمرتلاو < 50 « ىراخبلا : هاور) . (يلمع لّضَو اذإ تزسخو

 . )١5١9( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 هللا ليبس ىف براحأ :وزغأ .  مهءامد لاسأو نيكرشملا باصأ : امد قرهأ

 . ىلاعت

 رده رمسلا بنك ةليحلا . نيعبرألا ىلإ ةرشعلا نم ةعامجلا : ةباصعلا

 . ايبوللا هبشي
 . هتالضف كرتي : عضيل تاذ مفلا بناوج تراص ىأ : انقادشأ تحرقت

 . حورق
 . لامجلا « لبإلا : ريعبلا . فورخلا ىثنأ : ةاشلا

 نقلا فمر + كيش . اهبادآو ةالصلا ىننوملعي : نيدلا ىف ىتنورزعي

 . لطب : لض

 مالسإلا ىف نيلوألا نيقباسلا نم وهو هن صاقو ىبأ نب دعس ربخي : حرشلا
 لوأو « مالسإلا ىف هللا ليبس ىف مهمد لاسأو رافكلا برض نم لوأ وهف « هلاح نع

 لمحت « نيملسملا فوفص ىف اًميظع اًدهاجم ناكو « ءادعألا همهسب ىمر نم
 ىضق اذإف « رجشلا قاروأ لكأ هنأ رمألا لصو ىتح « ماعطلا ةلق لمحتو ةقشملا

 ترظن اذإو « لكأت تناك امم هلكأل تاناويحلا طئاغب هبشأ ناك طئاغلا نم هتجاح

 دعبو « رجشلا قاروأ لكأو ماعطلا فعض نم حرقلاك اهتدجول همف بناوج ىلإ

 (دسأ ونب» ةليبق هوكشتو همهتت هي هللا لوسر ةباحص نم ىباحص وهو هلك كلذ

 كي هللا لوسر ىأر ىذلا مالسإلا ىف قباسلا وهو كلذ فيك « ةالصلا نسحي ال هنأ

 ايندلا ىف هلمع رسخو باخل احيحص اذه ناك ولف . هبر هملع امك ىلصي
 . ةحصلا نم هل ساسأ ال « لطاب مالك انهو « ةرخآلاو
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 نب رمع ةفالخ ىف ةرصبلا ىلع اًريمأ نفذ صاقو ىبأ نب دعس ناك : ةدئاف

 (دسأ ونب» ةليبقلا هذه هتكتشاف « قحلا دنع فقي ًالداع ًريمأ ناكو « هنَذ باطخلا

 . ةالصلا نسحي ال هنأ ءارتفاو اًيذك هتمهتاو باطخلا نب رمع ىلإ

 . مالسإلاب دهع ةبيرق تناك «دسأ ونب» ةليبق : ةدئاف

 ام لوأو « نيدلا دامع ىهف ةالصلا اهب دارملا ثيدحلا ىف نيدلا ةملك : ةدئاف

 . دبعلا هيلع بساحي

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . 5 هللا لوسر عم عوجلاو ةدشلا ةباحصلا لمحت ١-

 . نيهراكلاو داسحلا نم ملسي ال لداعلا ريمألا -

 . قحلا راهظإو عافدلا ماقم ىف لئاضف نم هيف امب هسفن حدمي نأ ناسنإلل زوجي ٣“
* K ¥ 

 ا لا ی یار ا لاق راب نب دمحم انئَدَح - ٤

eeَلاَق يوَدَعلا ةا  : 

 باطلا نن مع ثق : الق « داقرلا نأ توش « ربت نن ةلاخ تغمس

 دآلب ىّصْقَأ یف ْمُكلك اذإ تح ٠ َكَعَم ْنَمَو تلأ قلطلا : لاقو ناوزغ ن ةع

 , ناذكلا اذَه اوُدَجَو دّبرملاب او اك اذإ ىَتَح , اوُليفأَف معلا دآلب ىتْذأَو « بَرَعْلا

 « رغما را لاح او اإ ىثع 0 اوُراَسق ٌةَرصِبْلا هذه : الكل اوُلاَقَف
- 
 و

 ةَبَتَع لاقف : لاق ملوطب ثيدحلا اوُركَذَف  اولزتق < مثرمأ اَنُهَه : اوُلاَقف
 نم هغ هلا یل هلا لوثر عت ةت عي يلو يش ذأ : ناّوزغ

 َنْيَبَو ينيب اهمَسَق ةدرُب تطَقَتلاَف « اًنقاَدْشَأ تحرق ىح رجلا فقرو الإ ٌماَعْط

 وئرجُسو ٍراصنألا نم ينعم أ وو لإ ذحأ ةغئسلا كيأوأ نم نم اف دغ
 . ((هريغل حيحص) ىذمرتلا : هاور) . (اندعب ءاَرَمُألا
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 بيهو نب رباج نب ناوزغ نب ةبتع : وه : ثيدحلا ىف ىباحصلا ةمجرت
 ىف ةعبس عباس ملسأ « ىباحص « ةرصبلا ةئيدم يناب : هللا دبع وبأ « ىنزاملا ىثراحلا

 ىبأ نب دعس عم ةيسداقلا دهش مث « ردب دهشو « ةشبحلا ىلإ رجاهو « مالسإلا

 ةرصبلا رصم يذلا وهف « اهيلع اّيلاو ةرصبلا ضرأ ىلإ رمع ههجوو ‹ صاقو
 لبق ةرصبلا تناك : ليقو « بصقب دجسملا ىنبو « ةلبألا اهلبق تناكو « اهطتخاو

 ةرصبلا تيمسو « ةئام نامث ىف ناك « ةبتع اهلزن ام لوأف « دنهلا ضرأ ىمست
 مث « رمع نينمؤملا ريمأ هب بطاخ رمأل ةنيدملا مدقو « كانه تناك دوس ةراجحل

 شاعو « ةرشع سمخ ةنس تام : ليقو « ةرشع عبس ةنس قيرطلا ىف تامف داع

 نع ىور . نيدودعملا ةامرلا نم ًاليمج ًاليوط ناكو « هذ ةنس نيسمخو اًعبس
 . ثيداحأ ةعبرأ ب يبنلا

 : تادرفملا ىناعم

 دعبأ : ىصقأ . لسرأ : ثعب

  Eمهمالك مهفت ال نم : مجعلا .

 . ضايبلل ةلئام ةوخر راجحأ : ةرصبلا هيف عمجي ىذلا ناكملا : ديرملا

 . فجي ىتح بطرلا
 كلت رم . لباقم : لايح

 . هيلع اوربعيل اهريغو حاولألا نم ءاملا هجو ىلع ىنبي ام : رسجلا

 . بارعألا هسبلي رفص طوطخ هيف عبرم دوسأ ءاسك : ةدرب

 3 ل ال علا رجلا

 E ىأل نار ةعفادم 556 هذه ا برعلا

 مسر كلذ دعبو ةرصبلا اهامس ضايبلل ليمت راجحأ هب اًناكم هج ناوزغ نب ةبتع

 نكيرول قولا كلذ قو« ةعيطع ةييالخإ هنيدي ترا ج اهطوطخو ايا

 الإ سبلملا ارد ملو « مههاوفأ تحرقتو رجشلا قاروأ ارلكأ ندع اعط مهم
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 ىلاعت هللا نأ الإ « رازإ فصن امهنم لك سبلف كلام نب دعس نيبو هنيب اهمسق ةدرب
 كلذ دعب نودجتس : لاق مث « دالبلا ىلع ءارمأ كلذ دعب اوناكف اًعيمج مهمركأ
 ف ا لرسوتءادتفالا قو الا ىف ده رار يلا وق: ىف نلف ا أ

 ريمأ ىتأي نلف » : لاق ام ققحت نأ فط «ناوزغ نب ةبتع» ةمارك نم : ةدئاف
 .(« 6 هللا لوسر ةباحص نم دهزأو لدعأ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ضرأ نع عافدلا ناكم رايتخا ىف هذ تالا و ع ا نتن رح ا

 ىلا

 . مهم ىنيد فده ضرألا ريمعتو ندملا ءاشنإ -؟

 ٣- و هللا لوسرب مهؤادتقاو ءارمألا دهز .

* * * 

oمتاح وبأ مَلْسَأ ن را لاق « ٍنّمْحَّرلا دع ن هللا دنع اَنئَدَح -  

 : لاق شا نع منان انتج لا حلم نب دام اكد َلاَق «يِرْصَبلا

 . ةخأ فاح امو هللا ىف تفحأ دق : مس هْيَلَع ُهّللا یلص هللا لوُسَر َلاَق»

asامو موي ةَلَْل نيب نم نوال يَلَع تن  

 ىذمرتلا : هاور) . «لالب طبإ هيِراَوُي ءيش الإ دبک وذ ُهّلُكْأَي ٌماَعَط لالبلَو يل

 . ((هريغل حيحص)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ةايح بحاص : ديك وذ . ىندده « ىنفاخأ : تفخأ

 . حانجلا تحت ام : طيإلا . هرتسي : هيراوي
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 ىذلا وه لب < ل ل ا ا حرشلا

 6# هللا لوسر ىذوأ دقلو « رهش ةريسم بعرلاب رص دقف ؛ مهفوخيو مهبعري
 لظ هنأ لمحتلا روص نمو « دحأ هلمحتي ال ام ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس ىف لمحتو

 هطبإ تحت عضو ول © حابر نب لالب هلمحي ليلقلا الإ ماعط الب ةلماك اًموي نيثالث

 . ةبيصعلا مايألا كلت ىف هل اًقيفر لالب ناكو « ئش هنم رهظي مل
 . ةدشلاو مالآلا هركذتل (نوثالث) ددعلاب مايألا هيي هللا لوسر طبض : ةدئاف :

 انين * #

 ر: لاق « علم نْب نافع اَنئَدَح : لاق نَمحَرلا دع نُ هللا دبع اَئَدَح ۷٦~

 : كلام نْب ِسّنَأ نع « ةا اَنئَدَح : لاق « راطعلا ديزي ن ناب

 مخو بخ نم ءاشع الو ِاَدَع دنع عمت مَ َمُلَسَو هلع هللا ىَلص يلا نأ
 ه ريع“ هم

 + دهحأ اوز «يدْألا ٌةَرْثك وه : مُهضْعَب لاق : للا ُدْبَع لاق . ففَص ىلع الإ

 . ((حيحص) ىذمرتلاو

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . راهنلا رخآ لكؤي ام : ءاشع . راهنلا لوأ لكؤي ام : ءادغ

 . فايضألا ىديأ ةرثك : ففض

 دجوي ملف « وك هللا لوسر دنع ماعطلا ةلقو قيض هج ىباحصلا فصي : حرشلا

 امهدحأ دجوي لب «زبخلا و محللا» امهو ءاشع الو ءادغ ىف ال هدنع نافنصلا

 2 ىف ىعسي هنإف فيضلا دوجو ةلاح ىف الإ ةيمكلا ةلق عم رخآلا دقفيو

 . هماعطإو

 . ءاشع ىف الو ءادغ ىف ال زبخلاو محللا نم ةه هللا لوسر عبشي مل : ةدئاف

 ب ¥ ٠
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 0 يف و و

 لاق « ِكْيَدف يب نب ليِعاَمْسإ نب دمحم اَنئَدَح : لاق « ٍدْيَمح نب دبع انكَدَح ةضف

 يلذهلا ساي نب ٍلَقوَت نع « بدنج ِنْب مم نع « بذ يِبأ نبا اَنََدَح
 : لاق

 0 r هلا

 لق ؟ ليك ام« تم ا 1 : ل لق نخيل ى ةع ف خلو

 ريعشلا رخ نم هتي لهو وه عَ ْمَلو مُلَسَو هيلع هللا ىّلص هللا لوُسَر كله
 ا ف و . نأ متع و ان ارم قرأ

 « ثراحلا دبع نب فوع نب نمحرلا دبع : وه: ثيدحلا ىف ىباحصلا ةمجرت

 O E ىشرقلا ىرهزلا ء دمحم وبأ

 دحأو « مهيف ةفالخلا ه# رمع لعج نيذلا ىروشلا باحصأ ةتسلا دحأو « ةنجلاب

 همسا « ءالقعلا ناعجشلا داوجألا نم ناكو « نماثلا وه : ليق « مالسإلا ىلإ نيقباسلا

 ليفلا ماع دعب دلو « نمحرلا دبع ي هللا لوسر هامسو (ورمع دبع) ةيلهاجلا ىف

 (١١)دحأ موي حرجو . اهلك دهاشملاو اًدحأو اًردب دهشو « ملسأو « نينس رشعب

 « ءارشلاو عيبلاو ةراجتلا فرتحي ناكو « اًدبع نيثالت دحاو موي ىف قتعأو « ةحارج

 ةطنحلا لمحت « ةلحار ةئامعبس اهيف ةلفاقب اًموي قدصتو « ةريبك ةورث هل تعمتجاف

 ىف رانيد فلأ نيسمخبو سرف فلأب ىصوأ ةافولا هترضح املو « ماعطلاو قيقدلاو
 . عيقبلاب نفدو « نيثالثو نيتنثا ةنس ةنيدملا ىف هتافوو . اًئيدح(75) هل « هللا ليبس

 : تادرفملا ىناعم

 . فاضتسا : بلقنا ام قا الج

 . (ةعصق) ءانإ : ةفحص . مويلا نم ةعاس : موي تاذ

 . اننظأ : انارأ . تام : كله

 . انيقب : انرخأ
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 لباق ةعاس ىفو « ءامركلا ءاينغألا نم هلك فوع نب نمحرلا دبع ناك : حرشلا

 املف « ماعطلاب مهمركأو هتيب ىف مهفاضتساف قوسلا ىلإ هقيرط ىف سانلا ضعب

 نع مهضعب هلأسف © فوع نب نمحرلا دبع ىكب «محللاو زبخلا» ماعطلا رضح
 زب هللا لوسر هلكأ نم عبشي مل هنم نولكأت ىذلا ماعطلا اذه : لاقف ؟ ءاكبلا ببس

 ىف انيقب اننظأ الو : فوع نب نمحرلا دبع لاق مث « هتاجوز الو هدالوأ الو وه ال
 لب « تابيطلا انل تلجع دقف « انل ريخ وه ىذلل وَ هللا لوسر دعب ةايحلا هذه

 . 8م هللا لوسر هيلع ناك ام لاوحألا لضفأ

 هيلع تضرع دقف « اًيرايتخا ناك لب اًيرارطضا سيل هيي هثيع قيض نإ : ةدئاف
 . ةرخآلا راتخاو اهابأف اًبهذ نوكت نأ ةكم ءاحطب

* * * 
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 3 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس ىف َءاَج ام : باب -ه+
 ت

 نب اًيركز اَنَئَدَح : َلاَق «ةاَبع نب حور اَنئَدَح : لاق « يم ن دَمْحأ انئَدَح ۸ ع را ر 5020

 : لاق سابع نبا ِنَع «راتيڊ نب ورْمَع اَنئَدَح : لاق « َقاَحْسِإ

 هلا e ثل َةْكَمب مْلَسَو هْيَلَع هللا. یلص يلا 05-7

 . ((حيحص) ىذمرتلا : هاور) . «َنيَّتسَو ثآالق نبا َرُهَو فوتو « اًرشع ةَئيدَمْلابَو
 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . شاع ‹ ىضق : ثكم

 غلب ام دعب ىلاعت هللا هثعب دقف « ي هرمع رادقم حضوي ثيدحلا اذه : حرشلا

 ىحولا لزن دقو « ةلوجرلا لامكو ىلقعلا جوضنلاو لامكلا نس وهو نيعبرألا نس
 ةنيدملا ىلإ يب رجاه مث < « ىكملا دهعلا ىهو اًماع رشع ةثالث ةكم ىف هلي هيلع

 موي ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا دقو « ىندملا دهعلا ىهو نينس رشع ىحولا هيلع لزنو
 ةثالث هرمعو « اهاضرأو 5 ةشئاع ةديسلا ةرجح ىف ءاعبرألا ةليل نفدو نينثالا

 . تاياورلا حصأ هذهو « اًماع نوتسو

 « ليفلا ماع مشاه ىنب بعش ىف نينثالا ىحض هيي هللا لوسر دلو : ةدئاف

 . (ه١١) لوألا عيبر رهش نم رشع ىناثلا نينثالا رجف ىفوتو

* «* * 

 يبأ ْنَع « ةّبعش نع « رقعج نب دمحم اَنْئَدَح : لاق « راتب نب دمحم اَئَدَح - ۹

 و و
 د ُهَعِمَس هنأ « ةيواعم نع « ريِرَج ْنَع « ِدْعَس نب ِرِماَع ْنَع « َقاَحْسِ نا

 : لاق

 « ُرَمْعَو ركب وأو نيتسو ثالث نبا َوْهَو مَلَسو هلع هللا یلص هللا لوُسَر تام
 . (ىذمرتلاو « دمحأو « ملسم : هاور) . «نيتسو ثالث ْنْبا اأو
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 ةيمأ نب برح نب رخص نايفس ىبأ نب ةيواعم : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 «نمحرلا دبع وبأ «نينمؤملا ريمأ « بالك نب ىصق نبا فانم دبع نب سمش دبع نبا
 دبع نب سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع تنب دنه يه : همأو . ىكملا ىومألا ىشرقلا
 نيزيمتملا برعلا ةاهد دحأو « ماشلا ىف ةيومألا ةلودلا سسؤم « ىصق نب فانم

 ملعتو (ه4) ةنس اهحتف موي ملسأو « ةكمب دلو « اروقو اًميلح احيصف نإك « رابكلا

 هالو (ةهظركب وبأ) يلو املو « هباتك ىف وَ هللا لوسر هلعجف « باسحلاو ةباتكلا
 ةنيدم حتف ىف هتمدقم ىلع ناكف « نايفس ىبأ نب ديزي هيخأ ةرمإ تحت شيج ةدايق

 « ندرألا ىلع اّيلاو هلعج (ة#رمع) يلو املو « توريبو ليبجو ةقرعو ءاديص

 ءاجو ٠ (هيخأ) ديزي اهريمأ توم دعب قشمد هالوف اًملعو امزح هيف ىأرو
 لتقو « هل نيعبات اهراصمأ ةالو لعجو اهلك ةيماشلا رايدلا هل عمجف (ه#فنامثع)

 ةيواعم ملعو « ةيواعم لزعب هروفل هجوف (#بلاط يبأ نب يلع) يلوف « نامثع
 بورحلا تبشنو « همدب اًيلع مهتاو نامثع رأثب ىدانف « ديربلا لوصو لبق رمألاب
 ىف يلع ةمامإو ماشلا ىف ةيواعم ةمامإب رمألا ىهتناو « هه يلع نيبو هنيب ةنحاطلا

 ةنس ةيواعم ىلإ ةفالخلا ملسف « نسحلا هنبا دعب عيوبو يلع لتق مث . قارعلا

 هنبا ىلإ اهب دهعف « ةخوخيشلا نس غلب نأ ىلإ ةفالخلا ةيواعمل تمادو « (ه١٤)

 « مالسإلا ىف نيحتافلا ءامظع دحأ وهو « اًئيدح )١70( هل « قشمد ىف تامو ديزي

 « (ه۳٤) ةنس نادوسلا دالب رصمب هلماع حتتفاو « ىطنلطألا طيحملا هتاحوتف تغلب

 نانوي رئازج نم ريثك حتف همايأ ىفو « وزغلل مورلا رحب بكر ملسم لوأ وهو
 قشمد لعج نم لوأ وهو (ه۸٤)ةنس ارحبو ارب ةينيطنطسقلا رصاحو « ليندردلاو

 كلذك ةروصقملاو ةنصحملا ةعساولا رودلا) ريصاقملا ذختا نم لوأو « ةفالخ رقم

 ىف باجحلاو سرحلا ذختا نم لوأو (هتياقول ةفيلخلل رصقي دجسملا ىف نكر
 اليوط ناكو « اًدعاق بطخي ناك « دجسملا ىف بارحملا بصن نم لوأو « مالسإلا
 ريناند همايأ ىف تبرضو <« ايلعلا هتفش تبلقنا كحض اذإ « نوللا ضيبأ اًميسج

 رظن اذإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناكو « (اًميس دلقتم ىبارعأ ةروص اهيلع)
 اعبس شاعو . نيتس ةنس بجر ىف ةيواعم تام . ! برعلا ىرسك اذه : لوقي هيلإ

 هت نيعبسو
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 لي هللا لوسر نأ همالك ىف ركذو نايفس ىبأ ن نب ةيواعم انديس بطخ : حرشلا

 ةفيلخلا هذ قيدصلا ركب ىبأ انديس رع كلذكو « اماع نوتسو ةثالث هرمعو ىفوت
 ىناثلا ةفيلخلا هند بالا قيد رمع انيس مع كلذكو ها كوطو تعب لرألا

 - ةبطخلا ءانثأ  نآلا رمعلا نم غلبي  ةيواعم ىأ - هنأ ركذ مث « هي هللا لوسرل
 الف نسلا هذه ىف تومي فوس هنأ دارملا سبلو + اماغ.نيتسو ةثالث : نسلا سفن

 . ىلاعت هللا الإ بيغلا ملعي

 رمع دلوو « ماوعأ ةثالثب هك هللا لوسر دعب هذ قيدصلا ركب وبأ دلو : ةدئاف

 هظ رمع ىفوتو « (ه7١) 6 ركب وبأ ىفوت دقو « اماع رشع ةثالثب هي هدعب هُيظ
 .(ه1)

 (۸۸) وأ اًماع (۸۲) هرمعو ثلاثلا ةفيلخلا هذ نافع نب نامثع ىفوت : ةدئاف

 هنَذ بلاط ىبأ نب ىلع انديس امأ ء (ه١۳) وأ (ه؟0) ةنس دهشتسا دقو « اًماع

 . (ه٠٤) ةنس اًماع (55) وأ اًماع (57) هرمعو دهشتسا دقف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ىف ولو مهب هبشتي نأ ىف هتباحصو خي هللا لوسرل هن ةيواعم انديس بح ١-
 .مهرمع

 . “Aحْيَرج نبا نع نع « قالا دْبَع كد دَح : لاق «يِرصَبْلا يدهم نب نيسح اَئدَح «

 ةَشْئاَع نع ء ةورع ْنَع « يِرْهُزلا نَع :

 هاور) . (ةَّنسَس نيسو ثالث نبا َوُهَو تام مْلَسَو ِهْيَلَع هللا یلص يا نأ :

 (ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا .

 مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت )55( .

 ۳۹۹ (ةينسلا تاقارشإلا : ۲ غمر



 و

 ل ل و و -8

 0 د يلوم رامع انام لاق « ءاذَحلا دلاخ نع « ةيلع نب ب ليعامسإ

 : لوقي ِساّبَع نبا تْعِمَس : لاق

 : هاور) . «َنيَكِسَو سلخ نا هَ َمُلسَو هع هللا ىَّلَص هللا لور ىق
 . ((حيحص) ىذمرتلا

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ثيداحألا ىف ركذ ام ءاملعلا روهمج هيلع امو تاياورلا نم حيحصلا : حرشلا

 لب « ضراعت الف ةياورلا هذه ىف امأ « اًماع نوتسو ةثالث هي هرمع نأ نم ةقباسلا

 « ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتنا ةنس كلذكو « ددعلا ىف داليملا ةنس باسح ىلع ىه

 . «اًماع نوتسو ةثالث» كلذ لبق روكذملا وَ هرمع وه امهنيب امو

* # * 

“AYلاق « اشم نب ذاعم انئدَح : لاق «ناَبأ نُ دمحمَو « راسب ن دمحم اَئَدَح  

 : ةلظنح ن نب ٍلَفْعد نع« «ِنَسَحْلا نع ةَ نع يبأ يَِدَح :
 . «َنيَسَو يضخ نبا وهو ضب لسو هلع هللا ىَلَص يلا نأ

 ناو مس لع هللا ىَلص يل نم اًعامس هَل فرغت لفت : ىَسيِع وبأ لاَ

 . (ىذمرتلا : هاور) . الجر مسو هيلع هللا ىلَص يلا نم نَمَر یف

 ىلهذلا ةدبع نب ديز نب ةلظنح نب لفغد : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 مل : ظحاجلا لاق « باسنألا ةفرعم ىف لثملا هب برضي « برعلا ةباسن : ىنابيشلا
 ىلع دفو « لفغد هبقلو رجح همسا : ليق « اًظفحو اًملعو اًناسل هلثم سانلا كردي

 « موجنلا نعو سانلا باسنأ نعو ةيبرعلا نع هلأسف « هتفالخ مايأ ىف ةيواعم

 بالود موي قرغو « لعفف « ديزي هنبا ميلعت ىلوتي نأ هرمأف « هملع هبجعأف
 . (ه١٠) ةنس ىفوت . (جراوخلا) ةقرازألا عم ةعقو ىف (سرافب)

 . حرشلا قبس : حرشلا

FV. 
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“TATنب كلام اََدَح «ٌنْمَم اَننَدَح : َلاَق « يِراَصْنَألا ىسوم نب قاحسإ اتل  

 :لوُقَي هَعِمَس هلأ « كلام نب سا نع « ِنَمْحّرلا دْبَع يٻ نْب ةَعيبَر نع ؛ « سا
 لو « ريصقلاب لَو , نئابلا ليوُطلاب سي ملسَو هيلع هللا یلص هللا لور ناک ١

 ىلا هللا تحب طبسلاب الو « ططقلا دغَجلاب الو , مذآلاب الو « قهْمألا ضَألاب

 للا هاوو « ننس رع ةئيدمْلابو ننس َرْشَع َةْكَمب ماقا ‹ نس َنيِعَبرَأ سأر ىلع

 ىذمرتلا : هاور).« ءاَضْيَب ةَرْعَش نورشع هتيخلو هسأر ىف سَو هنس نیس سأر ىَلَع
 . ((حيحص)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . ةرمح ريغ نم ضيبألا : قهمألا . لوطلا ديدش طرفملا : نئابلا

 . ىرتلملا : دعجلا . رمسألا : مدآلا

 . معانلا « لسرملا : طبسلا . (نشخلا) جنزلا رعش : ططقلا

 لَو هرمع نع ثيدحلا ىهو ةبسانملا لجأ نم انه هركذ ثيدحلا اذه : حرشلا

 حضاو ًاليوط هَ نكي مل هنأ : ىهو « باب لوأ ىف اهركذ رم دقف هفاصوأ امأ

 اًمعان ًالهس نكي مل هرعشو « ةرمح هيف سيل ضيبأ هنولو « ريصقلاب الو ؛ لوطلا

 ىحولا هيلع لزنو ةمركملا ةكمب شاع « جونزلا رعشب اهيبش وأ اًيوتلم اتشخ الو
 هنأ حجارلاف « رسكلا ءاغلإب نينس رشع ةكمب ماقأو « هرمع نم نيعبرألا غلب امدنع

 ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتناو « نينس رشع ةنيدملاب ىحولا هيلع لزنو « اًماع رشع ةثالث
 . اًماع نوتسو ةثالث هنأ حجارلاف رسكلا ءاغلإب اًضيأ اًماع نوتس هرمعو

# * * 

“Atِنَمْحّرلا ِدْبَع يِبأ نب عير نع , سا نب ِكِلاَم نع « ٍديِعس ن بيق اَنئدَح  » 

 . هوحَت « ِكِلاَم نْب سنا نع

* * * 

 مو



 مّلَسَو هيلع هللا ىَلص هّللا لوُسر ةاَفو ىف َءاَج ام : باب ٤-

 : اولاق داو رِيْغَو « يمس نب ةو « ثْيرح نب نيسحلا ِراَمَع وبأ اَنَيَدَح -+ 6

 : لاق كلام نب سنا ْنَع « يِرهُرلا ِنَع « يع نب نايفس اَنكَدَح
 َمْوَي ةَراكسلا فلك َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ىلإ اًهثرظن ةَرظن ٌربخآ »

 داكف < ركب يبأ َفْلَح ُساَنلاَو فحْصُم ُةَقَرَو هاك ههجر ىلإ ترق < نْيإلا

 « فجل ىقلأو مهمي ركب وأو « اولا نأ سالا ىلإ راشأف  اوبرطنضب نأ سالا

 « ملسم : هاور) . «مْوَيل كلذ رخآ نم َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر َىَفْوُتَو
 ..(ىدهرتلاو « تاشلا و: دما و

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 ار او نحلل هحب» فحم ةقرو

 ءافش مهنظل اًحرف ةالصلا نم جورخلا اودارأ و ا اويرطضي

 زا هللا لوسر

 ىف اهرظن ةرظن رخآ نع ه2 كلام نب سنأ ليلجلا ىباحصلا ربخي : حرشلا
 سانلل جرخو « دجسملاو هترجح نيب ىتلا ةراتسلا فشك امدنع ي هللا لوسر هجو

SS aنر دراما  
 لع هللا لوسر ءافشب احرف ة ةالصلا نم نوجرخي اوداكو اوبرطضا مهيلإ رظني ي ا هللا

 تناك امك ةراتسلا ىقلأ مث ؛ اهنم اوجرخت الو ةالصلا اولمكأ نأ مهيلإ راشأ هنأ الإ

 مث « فحصم ةقرو هنأك قارشإلاو نسحلا نم غلب هَ ههجو ناكو « هترجح لخدو

 ثيح نفدو (ه١١) لوألا عيبر نم رشع ىناثلا نينثالا : مويلا كلذ ىف وو ىفوت
 . انو ةشئاع ةديسلا 3 ةفيرشلا هحور تلقتنا

 ی و ن ا ا ال هضرم ةيادب : ةدئاف

 ةرضح ىلإ لقتنا ىتح اهب لظو هل َنِذَأَف ةشئاع ةديسلا ةرجح ىف ثكمي نأ هتاجوز

 . رفص رهش نم (۲۳) ىف ضرم : ليقو « ةيلعلا هالوم
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 . مويلا رخآ رمألا رقتساو اهب سانلا ملعو « ىحضلا تناك ةافولا ةعاس : ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 ىلع نئمطي جرخ هتاعاس رخآ ىف ىتح ةمألا رمأب متهي د وی هللا لوسر لظ ١-

 . مهتدابعو مهتالص

 . فيرشلا هناكم فقي اًمامإ هل ركب ىبأب هلي هللا لوسر ىضر - ١

* * * 

 نب ٍنَع ءرضنعأ نْب ميس اَنئَدَح : لاق « يرل هدم نْبدّيمح اَنئدَح -
 : تاق « ةّشْئاَع نع « دوُسألا نع« « ميهآربٳ ن نع « نوع

 يرجح ىلإ : َتلاَق وأ يردّ ىلإ ّمُلَسَو يلع هللا ىّلَص يبقا ة ةد تلك

 .(ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : ءاور).«َتاَمَق « لاب مث « هيف لول تلمع اَعَدَف -

 )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 . (نضحلا) ردصلاو طبإلا نيب ام رجحلا : ىرجح

 . هثينأت ىلع رثكألا . برعم ىمجعأ ظفل وهو « ءانإ : تسطب

 دنتسم وهو ةفيرشلا هحور تدعص هي هنأ ف يف ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 ىذأ نم صلختيو هيف لوبتيل ءانإ اهنم بلط مث « اهتبقر نم بيرق اهردص ىلع

 ىف اهردص ىلع دنتسم هي وهو ةرهاطلا هحور تدعص لوبت ام دعبو « ايندلا

 . اهترجح
 ردص ىلعو هبحي ىذلا ناكملا ىف يَ هحور جرخت نأ ىلاعت هللا دارأ : ةدئاف

 . ةشئاع : زب لاقف ؟ كيلإ قلخلا بحأ نم هذ صاعلا نب ورمع هلأس ىتلا ةأرملا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ةياهنلا ىتح اهجوز ةمدخ ىف ةحلاصلا ةجوزلا ١-

 . هل اهتياعرو هتجوز نانح الإ هضرم دنع لجرلل سيل - ؟

 . مرحمب رمأي مل ام هتوم دنع رضتحملا ديري ام ةيبلت -؟
* * * 
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TAYسِجْرَس نب ىّسوم نع « اهلا نبا نع « ثلا اَنْتَدَح : لاق« ةَييقاًنئدَح » 

 : لاق اها « ةشئاَع ْنَع « ِدّمَحُم نب مِساَقلا نع

 ءم حذف و تملا رهو ماتر غ اللا ىلص هللا لوكر تارو

 ىلع ىنعأ ّمُهْللا : لوي مك « ءاملاب هجو ْحَسْمَي مَ َحدَقْلا ىف هدي لحي وهو

 : لاقو) ىذمرتلاو « هجام نبا : هاور) .(تاوَمْلا تاَركَس ىَلَع لاق وأ تاَركُْم

 . ((بيرغ نسح ثيدح

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ىندعاس : ىنعأ . بوك : حدق

 . توملا تاقارغتساو دئادش : توملا تاركس

 نيعتسي هلي ناك كلذل « هيلع ىمغي ناسنإلا لعجت دئادش توملل نإ : حرشلا

 نم ففخيل فيرشلا ههجو حسمي مث ءاملاب لتبتل هيف ةفيرشلا هذي عضي ءام هيف ءانإب
 . فيفختلا هبر وعديو ءامغإلا مدعو ملألا

 عفرل وأ بونذلل نارفغ الإ وه ام حورلا جورخ ةدش وأ ضرملا : ةدئاف
 الإ وه ام ِهِيي هللا لوسرل ثدح امو « اهبحاص ةمتاخ ءوس هانعم سيلو « تاجردلا

 . رئاغصلاو رئابكلا نم موصعم و وهف ‹ لمحتتو ربصت ىتح هتمأل ميلعت
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ةروس ةءارقو « ةداهشلاب ريكذتلا نم راضتحالا ءانثأ ثيدحلاب درو ام لعف نسي -

 . سي ةروسو صالخإلا
* ¥ * 

 دْبَع نع «َليِعاَمْسإ نب رم اَنئدَح : لاَ ءزارَبلا حاصلا ن نَسَحلا اَنئَدَح -۸

 : ْتَلاَق « ةَشِئاَع نع « َرَمع نبا نع « هيب نع « ِءآلَعلا نْب ِنَمْحّرلا

 هللا ىَلَص هللا لوُسَر تْوَم ةدش نم تير يذلا َدْعَب تْوَم نهب ادَحأ طبغأ الد

 . (ىذمرتلاو « دمحأو « ىراخبلا : هاور) . « مُلَسَو ۾ هْيَلَع

 ا



 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم

 نع لوزت الو ةمعنلا نم هريغل ام لثم هل نوكي نأ ءاهتشا ةطبغلا : طبغأ ال

 . اهبحاص

 . قفر « ةلوهس : نوه

 ناك هتوم نأل ؛ اًدحأ دسحت وأ راغت ال لَ ةشئاع ةديسلا نأ دارملا : حرشلا

 ةرامأ تسيل ةدشلا نأ تملعف 5 هللا لوسر توم ىف ةدشلا تأر دقف « ًالهس اًئيه

 لاحلا ىوتساف « هدض وأ ةمتاخلا ءوس ىلع ةمالع سيل قفرلاو « هدض وأ ريخ ىلع

 . هل: هللا لوسر تأر امل اهدنع

 كيتأي ىأ) هنع لوزت نأ ريغ نم ريغلا دي ىف ىتلا ةمعنلا ىنمت ةطبغلا : ةدئاف
 ىف ىتلا ةمعنلا لاوز ىنمت دسحلا نم دارملاو ‹ اهدض وهف دسحلا امأ « (هلثم ريخلا

 . هنم هللا انذاعأ . ريغلا دي

e ا -۸۹ 

 لاق

 : رب وُبأ لاقف , هنفد ىف اوفَلَمخا َمَلَسَو هلع هللا یلص هللا لوُسَر ضف امل

 اي هللا ضيق ام : لاق يسن اماني مَلَسو َِْلع هللا ىَلص هللا لوُسَر نم تغمس

 : هاور) ٠ (هشاّرف عضؤَم ىف ةوثفذا . هيف َنْقذُي نأ ُبحُي يذلا ِعضْوَمْلا ىف الإ

 . ((بيرغ ثيدح : لاقو) ىذمرتلا

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 تادرفملا ىناعم

 اكملا : عضوملا . حورلا جورخ : ضبق

 . همون ناكم : هشارف

Vo 



 دقف وي هللا لوسر دسج نفد ناكم نع اظ ةشئاع ةديسلا ربخت : حرشلا

 عيقبلا ىف اة لاق نم مهنمف كي ةفيرشلا هحور لاقتنا دعب ةباحصلا تفلتخا

 و نيستا ىف ا لاق نم مهنمو « ةباحصلا ماسجأ اهيفو ةربقم فرشأ

 ءايبنألا ضرأ ماشلا ضرأو القل كا دي ممول لاق نم مهنمو

 لوي و هللا لوسرل اًئيدح عمس هنأ هيض هذ قيدصلا ركب وبأ مهرك انه « تالاسرلاو

 هدسج نفد ىلع رارقتسالا كلذ ىنعمو « نوتومي ثيح ءايبنألا نفد ناكم نإ :

 . ناك دقو ف ةشئاع ةديسلا ةرجح ىف هريرس تحت فيرشلا

 « 25 هللا لوسر هيف نفد ىذلا ناكملا وه ضرألا هجو ىلع ناكم لضفأ : ةدئاف

 . 5 هللا لوسر نم لضفأ قولخم دجوي الو « هيف نمب ناكملا فرشف

 ةضورلا نم برقلاب اه ةشئاع ةديسلا ةرجح ىف كك هللا لوسر نفد : ةدئاف

 . ىلاعت هللا ىلإ تابرقلا مظعأ نم ىهو « هترايزو هيلع مالسلا لهسي ىتح ةفيرشلا

 هللا لوسر راوجب لا ىسيع انديس نفد متي فوس هنأ ىلع لدت رابخألا : ةدئاف

 . كانه توميس هنأ ىلع ليلد هيفو «
¥ * #* 

 داو َرِيَغَو « هلا دبع نب راوسو « يربْعلا سابو « راش نب دمحم اتگدَح - ۳۹

 يبأ يب ىَسوُم نع « يروا نايس ْنَع « يمس نب ی اَنئَدَح :اولاق
 : ةَشِئاَعَو « سابع نبل نع « هللا دبع ِنْب هللا ِديَبع نع « ةَشِئاَع

 , ىراخبلا : هاور) . «ةتاق ام غب َمْلسَو هلع هللا ىَلَص يبل لق « رك اب نأو

 .(ىذمرتلاو « ىئاسنلاو

 (؟5) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . هجولا وأ ةهبجلا ىف نوكت ةلبقلا : لبق

 م



 ل قيدصلا ركب وبأ لخد : حرشلا

 نب نامثع لاقي 25 هللا لوسر ىأر هنأل كلذ لعف دقلو « ةفيرشلا هتهبج < ىأ هينيع

 . چ یکی وهوا ج ىف اک وعام
 ءانبألا لوعنميو ماوعلا صعب لوقي امك اًمارح سيل تيملا ليبقت : ةدئاف

 . ةنس هنوك ىلع ليلدلا ءاج دقف تيملا ىلإ رظنلا نم براقألاو
 . حاون الب تيملا سأر دنع ءاكبلا زوجي : ةدئاف

* « * 

 م

 راطتعلا ٍزيَِعْا ِدْبَع ن موُحرَم اَنئَدَح : َلاَق « يِبَضَْجلا يلع نب رض انئَدَح 0

 : ةَشِئاَع نع« سوبا نب ديزي ْنَع ينوجلا َناَرْمِع يأ نع«
 نال اف موف عفو دقي ملو هيلع هللا ىلع يلا ىلع نعد« ركب نأ ذأ:

 : هاور) .«ةآليلخ ار « ُهاّيفَص او هِل او : لاو « هْيداعاَس ىلع هيدي ٌعَضَوَو هيي
 . (ىنمرتلا

 . )٠٠( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 : تادرفملا ىناعم
 . ءادنلل واولاو « هايبن اي : هايبن او . هيدي : هيدعاس

 . ةلاسرلل هراتخاو هللا هافطصا نم اي : هايفص او
 . دسجلا ءاضعأ هبح للخت نم ليلخلا : هاليلخ او

 هتهبج لبقف هتافو دعب وي هللا لوسر ىلع ه5 قيدصلا ركب وبأ لخد : حرشلا
 : ضفخنم توصب ليبقتلا دعب لاقو « قفرب هيدعاس ىلع هيدي عضوو « هينيع نيب

 حاون الب اهلاق و هللا لوسر نساحمل ركذ اذهو « هاليلخ او هايفص او هايبن او
 . جاعزإ وأ

 : ثيدحلا نم داضتسي ام

 ١ - تيملا نساحم ركذ .

 ءاكبلا ةيلغو قوشلا - ؟ .

YY 



 مو و ع
 00 م ے

 نع « َناَميلس نب رفعج اَنئدَح : َلاَق « يرصَبلا فاّوّصلا لاله نب رش اَئَدَح -

 : لاق سن نع « تبا

 ءاَضُأ ةي يدم َمُلَسو هلع هللا ىَلص هللا لوُسَر هيف لحد يدا مولا ناك مل

 اضف امو ‹ ءيش لك اهنم ملأ هيف تام يذلا ٌمْوَيلا ناك اَمَلَف  ءيش لک اَهنم .

 N «اََوُلُق اركلأ ىح َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص هتف یف انإو « بارلا نم اتیدنآ

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « هجام نبا

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 انريغت : انركنأ . انحسم « انلزأ : انضفن

 ‹ ةي هللا لوسر اهلخد امدنع ةنيدملا لاحب هن كلام نب سنأ ربخي : حرشلا

 اوداك امو « ئش لك ملظأ ىفوت امدنعو « اًيونعمو ايسح اهيف یش لك ءاضأ دقف

 لبقتست دعت ملف « مهبولق ريغتب اوسحأ ىتح ي هنفد دعب بارتلا عضو نم نوغرفي
 لا ا
 ىبرملاو ملعملا اودقف

 . تباث ةب ةباحصلا ناميإف « رفكلا ىلإ N ةدئاف

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ايي فيرشلا همودقب ةرونم ةنيدم .

 بهذتو ىتأتو سحتو كردت راونألا -؟ .

 ٣ مالظإلاو راونإلا لحم بلقلا .
* #* #* 

 «ةورع نب ماَشِه نع« حلاّص ن راع انكَدَح د : لاق متاح نب دمحم اَنئَدَح 7

 : تلاق « ةّشِئاَع نع « هيبأ ْنَع

 . (ىنمرتلا : هاور) . «نْيتنالا َمْوَي ْمْلَسَو هَْلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر َىفؤُت»
 )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

۴۷۸ 



Ca TT Es 

 نب رفعج نع « ةع نب ناّيفس اَنْنَدَح 53
 لاك «َرَمَع يِبأ نب دمحم انئَدَح - 5-2

 : لاق هيبأ ْنَع « دمحم

 ليلو مَا كلذ تككَمَف نئتلالا موي َملَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر ضبق»
 1 .«لْيَلا نم نفد ءاَتالشلا

 : هاور) . ليل رخآ نم اسلا توضأ ممي هربغ لان نادم لاَقو

 . ((بيرغ ثيدح : لاقو) ىذمرتلا

 )٠١7 مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . بارتلا ةيوست ىف مدختست ىتلا ةيديدحلا ةفرجملا : ىحاسملا

 رقتساو سانلا ملعو ‹ ىحض نينثالا موي ةرهاطلا م يبنلا حور تضبق : حرشلا

 ةديسلا ةرجحب نفدو « ءاثالثلا مويو مويلا ىقاب نفد نودب ثكمو « مويلا رخآ رمألا
 توص عمسي ناكو « لاوقألا نم حجارلا ىلع ليللا طسو ءاعبرألا ةليل ف ةشئاع
 . فيرشلا ربقلا ىوست ىتلا بارتلل ةحساملا ةلآلا

 . ءاثالثلا موي ثدح كلذ لك هيلع ةالصلاو هنيفكتو وَ هللا لوسر لسغ : ةدئاف

 ءاملا بصف < وي هللا لوسر بوث علخ ةباحصلا نم دحأ عطتسي مل : ةدئاف

 . هبوث اًسبال « هتروع ارتاس ةمايقلا موي ثعبي وهف « هب نفدو « هبوث ىلع
 مث هيلع نولصي اًجاوفأ سانلا لخدي « هترجح ىف تناك هي هيلع ةالصلا : ةدئاف

 . ءاسنلا مث لافطألا مث لاجرلاب تأدبو « مهريغ لخديو نوجرخي

«* * * 

 نب كيرش ْنَع «ِدَّمَحم نب زيزعلا دبع اقدح : لاَ يمس نب يتق اتلدح ~40

 : لاق ء فْوَع نب ِنَمحَرلا دبع نِ ةَمَلَس يبأ نع « ريت يبأ نب هللا دبع

 . «ءاقالثلا م مْوَي نفُذَو , نيالا موي َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىّلَص هللا لوُسَر َىفوُن
 . (ىذمرتلا : هاور) . بيرغ ُثيِدَح اذه : ىّسيِع وبأ لاَ

۳۷۹ 



 . (۳۷۷) مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 « نينثالا موي تناك ةافولا نوك نم قباسلا ثيدحلا ‹ ثيدحلا اذه دكؤي : حرشلا

 لسغ نم زيهجتلا لامعأ ةيادب انه هب دارملاو ءاثالثلا موي ناك نفدلا نأ ركذ هنأ الإ

 . ءاعبرألا ةليل نفدلا نأ حجارلاو « ةالصو نفكو

 OSE e ةدئاف

 ىلع نيملسملا ةملك تعمتجا دقف « ناك دقو ةفيلخلا ديدحت ىلع رمألا رقتسي

 لوسرلا نأ هرايتخا تديأ ىتلا ةيوقلا بابسألا نمو « هنذ قيدصلا ركب ىبأ رايتخا

 الأ اننيد رومأل هاضترا : اولاقف كي إي هضرم ءانثأ ةالصلا ىف سانلا مؤي نأ هراتخا ةي

 ؟ انايند رومأل هيضترن

Eايدج َلاَق واد نب هللا دبع اَنَدَح : لاق يِمَضّهَجلا يلع نب رص اَنئَدَح  

 نب ٍمِلاَس ْنَع « طيرش ِنْب طين نَع « دنه يبأ نب مين نع « طين نب ةََلس
 : لاق ةبحص هَل تاکو « دبع

 ل تول
EFنأ ركب اَبأ اوُرُمَو « ندوی الالب اوُرُم : لاقف . مَعَ  

 تّرَضَح : َلاَقَف « َقافأَف ٠ هَل يمغأ م : لاق 7 لزا ۔ سال ّيَلَصُي
 o لاقف . معك : اولاقف ؟ ةالّصلا

 لق « تست لف كت مقتلا كلذ مق اإ , ةفيسأ جز ب ذل: اعت ةّشئاع تلاَقف

 ركب ابا اوُرُمَو , نويَ الالب اوُرُم : لاَ قاقأق هيلع يمغأ مك : لاق ُهَرْيَغ ترم

 ؛ نوَ لآلب َرمأَف : لاق ٤ فسوُي تابحاّوَص وأ باو نکلا ٠ ساّئلاب لمْ

 , ةفخ َدَجَو ّمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر نإ مث ‹  سائلاب ىَلَصَف ركب و َرمأ
 مل انه كلف « را جرو ةرير تاج هلع ىکا نم يل اولا : لاقف

 هلص رکب وُب ىضَق دف ىّتَح « ُهَئاَكَم تشي نأ هَ اَمْوََف صکنیل بهذ رْكَب وُبأ آر

FA. 



 اًدَحَأ ْعَمْمُأ ال هّللاَو : ُرَمُع َلاَقَف , ضبق َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص هللا َلوُسَر نإ مث
 َناَكَو : لاق اذه ىفْيسب ةر الإ ضيق َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ ُرُكْذَي
 ىلإ قلطلا « ملام اي : اوُناََف « سالا كسا , هلق يب مهيف نك ْمَل نم سالا
 دجلمَملا ىف َوْهَو ركب ابا تت أف ٠ عاق َمَلَسَو هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر بحاص

 تلق ؟ مَلَسَو هيلع هللا ىَلص هللا َلوُسَر ضبا : لاق ينآَر ملف , اشهد يكبأ ُهيئأَ

 ضب ّمُلَسَو ْيَلَع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ ُرُكْذَي اَدَحَأ ٌعَمْمأ آل : لومي َرَمُع نإ :

 دق ُساَنلاَو َرُه ءاَجَف , ُهَعَم تقلطلاف < قلطلا : يل لاقف « اذه ىفْيَسب ُهترَص الإ

 , يل اوُجِرْفَأ , سالا اهي اي : لاَقف َمّلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص هللا لوُسَر ىَلَع اوُلَعَد

 مل « نونه مهو ُتَهَم َكْنِإ $ : لاقف « ُهّنسمَو ِهْيَلَع بكا ىٌح ءاَجَف هَل اوُجَرْفَأَ
 هللا ىَلص هللا لوُسَر ضيق مسو لع هلا ىَلص هللا لوُسَر بحا اي : او
 ىَلَص هلا لور بحاَص اي : اوُلاَق « َقَدَص ْدَق نأ اوُملَعَف , مَع مع : لاق ؟َملَسَو هلع

 : لاق ؟ فيكو : اولا مع : لاق ؟ هللا لوثر ىلع ىلع . و لا

 نوري موق ُلُْدَي م , َنوُجْرْخَي مك , َنوُعدَيَو َنولَصُيَو نوري مو لعد
 لوُسَر بحاَص اي : الاف « سالا َلْحْدَي ىّتَح « َنوُجْرَْي مث , َنوُعَْيَو َنوُلَصُيَو
 , معك : لا ؟ ملو هيلع هللا ل هللا لوس ندا س
 ُهَحوُر ضبقَب ْمَل هللا نإ ٠ ‹ ُةَحوُر هيف هيف ُهَللا َضَبَق يذلا ناَكمْلا ىف : لاق ؟ ني : اوُلاَق

 عمتجاو هيبأ وب ةلسفَي نأ مُر م م , قص ذف ذأ اوُملََف ا

 ىف اَنَعَم ملحد ٍراّصلألا نم اتناوخإ ىلإ انب قلطلا : واقف , َنوُرَواَشَتَي َنوُرِجاَهُمْلا
 هَل نَم : باطلا ُنْب ُرَمُع لاق ريما منم رمأ انه : راصلألا تاق ألا اذه

 نحن ال هيحصل لوُقَي ْذإ ِراَعلَأ ىف امه ذإ ن ٍنيَْنأ وان م ثألثلا هذه لم

 ةَنَسَح َةَعْيَب سالا ُهَعَياَبَو ُهَعَابَف ُهَدَي طَسَب مث : لا ؟ امه نم 4 اتع هلا تم

 . ((حيحص) ىذمرتلاو « هجام نبا : هاور) . (ةّليِمَج

 لزن « ةفصلا لهأ نم « ىعجشألا ديبع نب ملاس : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . ثيداحأ ةعبرأ ىور « ةفوكلا
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 : تادرفملا ىناعم

 . زيزعلا ةأرما دارملا : فسوي بحاوص . نزحلا عيرس : فيسأ

 . عجريل : صكنيل . هيلع لمحتأ « دنتسأ : ئكتأ

 . ةباتكلا اوملعتي مل : نييمأ . راشأ : ًاموأف

 . ًالوهذم « ًاريحتم : اشهد

 ىف تثدح ىتلا فقاوملا عيمجو « ةافولا ثادحأ صخلي ثيدحلا اذه : حرشلا

 هيلع ىمغأ 285 هللا لوسر نأ ركذي وهو « ةيمالسإلا ةمألا هل تضرعت فقوم بعصأ

 هه الالب رمأ هروعش ىلإ عجرو قافأ اذإف « توملا تاركسو ضرملا ةدش نم

 تركذ ىتح ةالص نم رثكأ ىف اذه ثدحو <« ةالصلاب هَ قيدصلا ركب ابأو ناذألاب

 رمأت لهف « ءاكبلا هبلغ ىلص اذإف « نزحلا عيرس لجر اهابأ نأ اظ ةشئاع ةديسلا
 هيفو al i نحر لَك لوسرلا لاقف ؟ ولي هللا لوسر اي ةالصلاب هريغ

 ةنعفاع ةا فسر ةيؤرل :نانلا تعمج زيزعلاةأ زهاب اهل هينكت الأ ديرت اك يي

 لي هللا لوسر دجو املف « ضفخنملا © ركب ىبأ توصو ءاكب نم .سانلا مءاشتي

 ةياور يف امك امهيلع دنتسا نيلجرب هل ئجف موقيل لجر ىلع دئتسي نأ بلط ةف
 ىلصيل ةالصلا نم جورخلا دارأ ركب وبأ هآر املف ء دجسملا ىلإ جرخو هجام نبا

 تضبقو هترجح ىلإ لخد اهدعب « هناكم ىف لظي نأ ةَ هيلإ راشأف « ي هللا لوسر

 : لاقف ربخلا لمحتي نأ عطتسي مل هذ باطخلا نب رمع انديسو « ةرهاطلا هحور

 ‹ ةباتكلا اوملعتي مل سانلا بلغأ ناكو « هنلتقأل تام كي هللا لوسر نإ لاق نم

 45 ركب وبأ هآر املف دجسملا ىف هذ قيدصلا ركب ىبأ ىلإ ملاس ىباحصلا بهذف
 لوقي باطخلا نب رمع نإ : ملاس لاق ؟ يي هللا لوسر ضبقأ : لاق ًالوهذم ىكبي

 هلبقو هسملو وي هللا لوسر ةرجح ىلإ #4 ركب وبأ بهذف « هلتق ضبق لاق نم
 هلاح نع ركب ابأ ةباحصلا تلأسف « ( ٠١ :رمزلا) 4 َنوُيُم مُمجِْإو تيم َكنِإ $ : لاقو

 نولصي اًجاوفأ نولخدي مهنأ مهملعأف « يي هيلع ة ةالصلا اوبلطف < « ضبق مهل لاقف ةي

 تضبق ثيح نفدي هي هنأ ركب وبأ مهملعأف « هنفد نع اولأس مث « نوجرخي مث
 هلسغف « هيبأ لهأ هلسغي نأ ركب وبأ بلط مث « بيط ناكملا اذهو ةرهاطلا هحور
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 « سابعلا نب لضفلاو « بلطملا دبع نب سابعلاو « بلاط يبأ نب يلع »: نم لك ةي
 نأ ثدح مث « (ِي هللا لوسر ىلوم نارقشو « ديز نب ةماسأو « سابعلا نب مثقو

 رمعل ميظعلا رودلا ءاجف « ريمأ نيرجاهملا نمو ريمأ مهنم نوكي نأ راصنألا تدارأ

 ٍنْيَْنأ نات » ناك نم : لاق ثيح ةقرفلا مدعو فصلا ةدحو ىف ه4 باطخلا نب
 طسبف ؟ (40:ةبوتلا) 4 اَنََم هلأ نر نزحت ال يبِحَصِل لومي ْذِإِراَعْلآ ف امه ْذِإ
 لوألا ةفيلخلا ناكف سانلا هدعبو هه باطخلا نب رمع ةفالخلاب هعيابف هدي ركب وبأ

 . ڑی هللا لوسر دعب

 عبس وب هللا لوسر ةايح ىف اًمامإ سانلاب ه4 قيدصلا ركب وبأ ىلص : ةدئاف

 لي لقتنا ىذلا نينثالا موي حبص اهرخآو « ةعمجلا ةليل ءاشع اهلوأ « ةالص ةرشع

 . هيف
 تسمط الإ 5 هللا لوسر ةروع دحأ ىري ال هنأ ىروجابلا مامإلا ركذ : ةدئاف

 . هانيع

 سابعلاو « لسغلا ىلوتي #4 يلع مامإلا ناك هي هللا لوسر لسغ ىف : ةدئاف
 ناذللا امه هالوم نارقشو ديز نب ةماسأ ناكو « هعم هنوبلقي مثقو لضفلا هنباو

 واحلا ناسي

 - ةينمي ةيرق نم ىأ - ةيلوحس ضيب باوثأ ةثالث هي هللا لوسر نفك : ةدئاف
 . نطقلا نم ةعونصم

 هحور تضبق ىذلا ناكملا ىف لهس نب ديزو ةحلط وبأ هي هربق رفح : ةدئاف
 . هيف ةرهاطلا

 ةعيبلا هذهو « دقعلاو لحلا لهأ نم تعقو اهنأل « ةنسح ةعيبلا تناك : ةدئاف

 ىلاتلا مويلا ىف تناكف ةماعلا ةعيبلا امأ « ةصاخ ةعيب ىهو (ةفيقسلا ةعيب ١ ىه

 . زيهجتلاب اولغتشا اهدعب (ءاثالثلا»

 . امهقتعأ دقو ناوفص تنب ىهو . اف ةشئاعل ةالوم ىه : ةريرب : ةدئاف

 بلاط ىبأ نب ىلع وه رخآ لجرو سابع نبا جرخ نيحيحصلا يف : ةدئاف
 . ايي هجورخ ددعتب تاياورلا نيب عمجيو « لضفلا هدلوو سابعلا ليقو هنود
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 تاق هجو ام تلا برك نم مسو هيلع هللا ىلص هللا لوس دجال

 مولا دعَب كيبأ ىلع برك ل : مْلسَو هلع هللا ىَلص يلا لاقق ُاَبركاَو : ٌةَمْطاَق

 ىذمرتلا : هاور).«ةَماَيقلا َمْوَي ٌةاَفاوُمْلا ادَحأ ةنم كراتب سل ام كيبأ نم رح ذق هئإ

 . ((نسح)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ةاقالملا : ةافاوملا . نزحو ةدش : برك

 ةمطاف ةديسلا تأر املف « 8 هللا لوسرب توملا تاركس تدتشا دقل : حرشلا

 برك ال : آي هللا وسر اهل لاقف « هابرك او : تلاقو اهبلق قر كلذ ف ءارهزلا

 عيمج تمع امم ةدشلا هذهو « ايندلا مالآ رخآ اذهف « مويلا دعب كيبأ ىلع ةدش الو

 عمتجي فوسو « ىلاعت هللا ءاقل نم رفم الو « قولخم اهنم وجني نلف « قلخلا
 . ةلاحم ال ةمايقلا موي قلخلا

 .تاجرهو بتر ةدايز الإ ىه ام وم هللا لوسر بيصت ىتلا ةيرشبلا مالآلا:ةدئاف

 . تئاه تمع اذإ ةبيصملا : ةدئاف

 . ةيقاب ةرخآلا حنمو ةيناف ايندلا نحم : ةدئاف
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Eدك ني احب ینا يلح تنس  

 نمف : ةئاع تاق جلا امهب ىلا هللا هلأ يتم نم ناَطَرف هَل ناك نمو
 هَل ْنُكَي مل ْنَمَف : ْتَلاَق ةَقْقَوُم اي طَرَف هَل ناک ْنَمَو : لاق ؟ كمُأ نم طرف هل هَل ناک
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 ىلا ر «يلثمب اوُباَصُي نأ < يتم ّطَرَف انف : لاق ؟ كما نم طرف

 . ((بيرغ نسح : لاقو)
 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . امهيوبأ دحأ لبق ناريغص ناتومي نادلو : ناطرف

 . اهنيد رومأ نع لأستل عيجشتو اهل حدم : ةقفوم ٠

 نإف ءابآلا ةايح لاح ناريغص نادلو هل تام نم نأ ةَ موصعملا ربخأ : حرشلا

 « ةنجلا هلوخد بابسأ نم ببس امهو « ةنجلا ىف هتلزنمو هناكم هل نائيهي نيلفطلا

 نمك وه : هلك هللا لوسر لاقف « دحاو دلو هل تام اذإف : ف ةشئاع ةديسلا تلاقف

 ؛ هتايح لاح اوتام دق دالوأ هل سیلو تام نمو : تلاقف تداز مث ؛ نادلو هل تام

 موي هيلإ نوجاتحي امو ةنجلا ليبس مهل ئيهأ مهطرف انأ : لوقي وه هللا لوسرب اذإف
 « ىتوم ةبيصم ىف هب نوباصي امم مظعأ ةبيصمب نوملسملا باصي نلو « ةمايقلا
 . هلهأو هدلوو هسفن نم ملسم لك ىلإ بحأ هي هللا لوسرف

 لئاسملا فاشكتسال ؛ ةقفوملاب اكْفَظ ةشئاع ةديسلا هَ هللا لوسر حدم : ةدئاف

 ش . لاؤسلا ىلع اهثحلو ةيملعلا

 دا يضم هاتفا اذإ دملا لهأ نم لجرلا ناك ::قروجلا نبا لاف + ةدكاف
 . ةنسح ةوسأ هب هللا لوسر ىف نإف هللا قتا هللا دبع اي : لوقيو هحفاصف هوخأ
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 هللا لوسر ثاريم ىف َءاَج ام : باب -هه

 مّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىلص

 « ليئا رْسإ اَنَْدَح : نان مسن نوح انا لاق «عببَم نب دَمْحَ كر +8

 ا ضيم هل رج يع ب راحل قي ردع دا يبا نع
 اَهَلَعَج اًضْرأَو ةو ُةحآلس الإ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر كر ام »

 ظ . (ىذمرتلاو « ىراخبلا : هاور) . «ةَقَدَص

 نب ذئاع نب رارض ىبأ نب ثيرح نب ورمع : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 وخأ ىقلطصملا ىعازخلا ورمع نب بعك دعس نب قلطصملا وهو ةميذج نب كلام
 . ةبحص هل « ةي ىبنلا جوز ةيريوج

 : تادرفملا ىناعم

 . [ةبرحلا « رفغملا « عردلا « حمرلا « فيسلا] برحلا تاودأ : هحالس

 لدل و الا لا ي هحاقت

 هلضفو همركو هللا هزعأ ىذلا هَ هللا لوسر نأ ليلجلا ىباحصلا ركذي : حرشلا

 ىلع هنيعت ىهف « برحلا تاودأ الإ ايندلا ماطح نم اًئيش كرتي مل هقلخ عيمج ىلع
 ةرايز ىف اهمدختسيو اهبكري ىتلا هتلغبو « نيدلا ةرصنو هللا ليبس ىف داهجلا

 ثلثو « «كدف» ضرأ فصن ىه اًضرأو « اهيلع دهاجيو ىضرملا ةدايعو نيملسملا

 ةقدص وو هلعج « ريضنلا ىنب ضرأ ثلثو « ربيخ سمخ ىف همهسو « ىرفلا ىداو

 اهلك تراص هي هلاقتنا دعبو « نيملسملا ءارقفو هلهأو وه اهنم لكأي هتايح ىف

 . هو هلهأ نم دحأل ثروت ملو ةقدص

 .ركذت ال ةليلق اهنأل ؛ هسبالمو هتعتمأ ىقاب ثيدحلا ىف ىوارلا ركذي مل: ةدئاف

 . عبنيلاب ىوضر لبج لج یف تنفذو كتامو كرك ىتح لدلد هيلغب تشاع» ةدئاف
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 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١- ةرخآلل اًبحم ايندلا ىف اًدهاز لي شاع .

 . حلاصلا لمعلا لب دلولاو لاملا سيل ةرخآلا داز -؟

 . نيملسملا ءارقف هنم دافتسا لب هتيب لهأ هب دفتسي مل 8 هكرت ام -7
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 ANE لاق « ديلولا وبأ اَئَدَح : لاق ىّنتملا نب دمحم اَنئَدَح -

TSلاق هريره يبأ ْنَع  : 
 : تلاقف  يِدّلَوَو يلهأ : لاَقَف ؟َكْنِرَي ْنَم : تلا رک يبأ ىلإ ةمطاَف ءاَج»

 : لري مسو هيلع هللا ىََص هللا لوُسَر تغمس : ركب وبا لاق ؟يبأ ٿر ال يل ام

 قفلأو « وع مُلسَو هِيَ هللا ىّلَص هللا لوس ناک نم لوغأ يئكلو « ٿو ال
 : لاقو) ىذمرتلا : هاور) .«هْيَلَع َقفْنُيَمْلَسَو هيلع هللا ىّلص هللا لوُسَر ناك ْنَم ىَلَع
 . ((بيرغ نسح

 . )١7( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . كتوم دعب كلام ذخأي : كثري

 قيدصلا ركب ىبأ ىلإ ب هللا لوسر تنب ءارهزلا ةمطاف ةديسلا تءاج : حرشلا

 تنبف « ىدلوو ىلهأ : بانجأف ؟ كتوم دعب كلام ذخأي نم : هتلأسف ةفيلخ وهو
 ؟ ىبأ ثرأ ال ىل امف - بولطملا وهو - ارخآ ًالاؤس قيدصلا ركب ىبأ ةباجإ ىلع
 لوسر لام نأ وهو لبق نم هعمست مل ىوبن ثيدحب اهربخي قيدصلا ركب ىبأب اذإف
 دادعتسا ىلع هنأ قيدصلا ركب وبأ ركذ مث « هدعب نم ةقدص وه لب ثروي ال ةَ هللا

 . 9 هللا لوسر هيلع قفني ناك نم ىلع قفني نأ

 ١ sa أ مطل نهتم انام كرإرا ديرو تبتا ليق : ةدئاف

 . كلهيف مهتوم ةثرولا ضعب
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 ت ءال و a ا

 بلاط ىبأ نب , ىلع انديس ىلع تناك ا ءارهزلا ةمطاف ةديسلا ةقفن : ةدئاف

 لب بوجولا ليبس ىلع تسيل هن قيدصلا ركب وبأ اهضرع ىتلا ةقفنلا : ةدئاف
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 لاق « َناَّسع وبأ يعل ريثك نب ىَبحي اَنئدَح : لاق ىلا نب دمحم انئدَح لح -

 : يرتخَبلا يبأ نع «ةّرم نب ورع نع « ةبعش اكد
 : هبحاّصل اَمُهْنم دحاو لك لوق : ناَمصقخي مع ىلإ اناج «اًيَعَو الا نأ

 « فزع نب ٍنمْحّرلا دعو « رييولاَو « ةحلأطل < ومع املا

 لام لک : لوقت مسو ع ل ىلم هللا لوز عمسأ هلاب محدش

yTدواد وبأ : هاور) . ةّصق ثيدحلا ىفو  » 

 . ((حيحص) ىذمرتلاو
 : ىرتخبلا وبأ « ءالولاب « ىئاطلا زوريف نب ديعس : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 راثو « هتقبطو سابع نبا نع ىور « ثيدحلا ىف ةقث « ةفوكلا لهأ ءاهقف نم « رئاث

 2 رذتعاف « مهيلع هنورمؤي ءارقلا هءاجف « ثعشألا نبا عم « جاجحلا ىلع

 و « ىمعثخلا رحز نب مهج اورمأف « برعلا نم لجر ريمأتب مهحصنو « ىلاوملا
 در ا سلا ا سل

 : تادرفملا ىناعم

 . مكلأسأ : مكدشنأ

 بلاط ىتأ نب ىلعو ( هللا لوسر مع) بلطملا دبع نب سابعلا ءاج : حرشلا

 ىلع ةيالولاب قحألا هنأ ىعدي لك ه5 باطخلا نب رمع قناثلا ةقيلخلا ىلإ كن
 5# باطخلا نب رمعب اذإف « 8 هدهع ىف عرزت تناك ىتلا هي هللا لوسر ضرأ
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 نب نمحرلا دبعو ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلط : مهو هدنع رضح نم لأسي
 ی لاه لك لر 48 هللا لوسر عدس له 4 فاو نبأ نيب خشو فرغ
 + مهب ”اولاقف + لها ارم نلرو ىلاعت هللا لدي م تور ةقدنخ ىا ؟ فدک
 . هلاق هيي هنأ دهشنو اذه انعمس

 ؛ِدْيَر ن ةَماّسُأ نع « ىسيِع نب ناوفص اَنئَدَح : لاق ىلا نب دمحم اَنئَدَح دح -

 : ةَشْئاَع ْنَع « ةورع ْنَع « يِرْهُزلا نع
 . (ةَقَدَّص َرُهَف انكر ام ثروت ال : لاق َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا لرو فاز

 . (ىذمرتلاو . ملسمو « ىراخبلا : هاور)

 . )٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 . حرشلا قبس : حرشلا

 هم م ر

t۳دهم نب ِنَمْحَرلا دبع اَئَدَح : لاق راش نب دمحم اَنئَدَح  

 رره يأ نا جَرعألا ٍنَع الا يبأ ْنَع نايس

 ام(: ؛ اًمهْرد الو اًراتيد يِّترَو مقي آل : لا َمُلَسَو هيلع هللا ىّلص يبا نَع»

 « ملسمو « ىراخبلا : هاور) .«ةَقدَص َوُهَف يلماع ةؤُمَو يئاسن ةقف َدْعَب تكر

 . (ىذمرتلاو

 . )١١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . مورلا ةلمع ىهو « ةيبهذلا ةلمعلا : ارانيد

 . هيلإ جاتحي ام. ةقفن : ةنؤم 2 . سرفلا ةلمع ىهو « ةيضفلا ةلمعلا : اًمهرد

 . ىلاولاو ملاعلاو ىضاقلاك وَ هدعب نم نيملسملا رومأب موقي نم : ىلماع

۳۸% 



 ىلع مهردلاو رانيدلا ركذو « هلهأل ثروي ال هكرت ام نأ هي ربخي : حرشلا

 هللا هجول ةقدص ايندلا رومأ ىلع هلامعو هتاجوز ةقفن دعب هكرت ام لب « لاثملا ليبس

 لات

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ةقدص هلامف وَ هتيب لهأل ثاريم ال - ١

 نيملسملا لام تيب نم ذخأي نأ نيملسملا عفني لمعب لغتشي نمل زوجي ١-
 ا

 تعِمَس : لاق َرَمع نب ريشي اَنتَدَح ؛ لاق « لالخلا يلع نب ْنَسَحْلا اَنكَدَح - ٤
 : لاق نائدحلا نب سْوُأ نب كلام ْنَع « يِرهُرلا ِنَع « سا َنْب كلام

 ءاجَو « ٌدْغَسَو « ةَحْلَطَو « فوغ ن نما دنع هيلع َلَحدَف َرَمُع ىَلَع تلخ )

 ءَمسلا موق هنذإي يذلاب مكدشلأ : مَع ْمُهَل لاق « ناَّمصَقْخَي « ساعْلاَو « يلع

 ةاَنْكَرَك ام ‹ ترو ال : لا َمْلَسَو هيلع هللا ىلم هللا لوُسَر نأ نومك « ضَْألاَ
 .(ىنمرتلاو « ملسم : هاور) . ةليوط ةصق ثيِدَحلا ىفو . مع مهلا : اوُلاَقَف ةَقَدَص

 ىعوبريلا N a قو ةفسرت

 ىف لا ترو اور ليف فا فأ نم. ا دع وا ىا

 ثيداحأ ىور « هذ رمع نمز ىف هموق فيرع ناكو « همالسإ رخأتو « ةيلهاجلا

 ىفوت . ةياور هنع هل تبثت ملو هَ يبنلا ىأر هنإ : لاقيو « ةقث ناكو « ةرشعلا نع

 . (ه۹۲) ةنس

 . حرشلا قبس : حرشلا
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 نر : لاق يِيْهَم ن ٍنَمْحّرلا دبع اَنَدَح : لاَ راش نب دمحم اَئَدَح -غ.6

 : تلق « ةشئاع ْنَع « شبح ن رز نع « لهب نبا ٍمِصاَع ْنَع « نايقس
 ار الو اك لَو افاد ر راد لر هلع هللا ىلع هللا لر كاد

 ۰ و تک هارز) «ةمألار دْبَعْلا ىف ُكشأو : لاق

 . )٠٠( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 ش : تادرفملا ىناعم

 . ًالمج : اريعب

 ثيدحلا ىف ةدايزلاو « ركذت ةميق اذ اًئيش كرت ام هي هنأ ثيدحلا دكؤي : حرشلا

 الو) ةشئاع ةديسلا تلاق له ثيدحلل ىوارلا كش مث « ًالمج الو ةاش كرتي مل هنأ

 . كلذ لقت مل وأ ةيراج ىأ (ةمأ الو اًدبع

* * * 
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SNنب يس  

 اًنكَدَح : هن م ارا ا لاق راسب نب دمحم انئَدَح -غ0

 را رت ربل سا وول

 َنإَف ىنآر ذقف ِماَنَمْلا ىف ينآر ْنَم : لا َمَلسَو هيلع هللا ىَلَص يب

 . ((حيحص نسح : لاقو) ىذمرتلا : هاور) . ا

 . )۱١۸( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ظ : تادرفملا ىناعم

 . هدونجو سيلبإ دارملاو « قحلا نع ديعبلا : ناطيشلا . مونلا ةلاح : مانملا

 . روصتي : لثمتي

 هآر اذإف « ميركلا وَ هللا لوسر صخش مانملا ىف ناسنإلا ىري دق : حرشلا

 سبتلي نأ نم 2 هلوسر ظفح ل هللا نأل « يي هللا لوسر هنإف ةفورعملا هفاصوأب

 نم ريثكل ةي هتيؤر تعقو دقو « ةي هب نيعللا ناطيشلا هبشت اذإ سانلا ىلع رمألا
 هلا دمحلاو نيفلسملا

 . ةرخآلا ىف هاري فوسف ايندلا ىف هآر نم : ةدئاف

 هتروصك تسيل ةروص ىف هيي هللا لوسر ىأر نميف ءاملعلا فلتخا : ةدئاف

 « ةيقيقحلا

 . هري مل هنإ : لوألا لوقلاف

 . هسفن نم حلصي نأ هيلعف ىئارلا ىف صقن كانه نكلو هآر هنإ : ىناثلا لوقلا

 ‹ (ملسم هاور) «ةظقيلا ىف هاري فوسف مانملا ىف هي هللا لوسر ىأر نم :٠ ةدئاف

 شاع نم هاري امك ناسنإلا هاريف ةظقي ةيؤرلا عقت : لاق نم مهنمف كلذ ىف فلتخا

 . ةرخآلا ىف ةظقي هاري لب ايندلا ىف عقت ال : لاق نم مهنمو « هعم

۳۹۲ 



 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ناطيش لك قرحي هرونف « هك هللا لوسر رونب لثمتي نأ عيطتسي ال ناطيشلا -؟
«* 2# * 

 «رقطج نب دمحم اَنكَدَح :ًالاَق ىلا نب دمَحمو «راشب نب دمحم اَئَدَح دح - ۷

 : لاق َةَرْيره يِبأ نع حلاص يبأ نع «نيصح يبأ ْنَع«ةَبعش اَننَدَح : لاق
 نف ينآَر ْدَقَف ماَنَمْلا ىف ينآر ْنَم : ملَسو هيلع هللا یلص هللا لوُسَر َلاَقد

 .(ىذمرتلاو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) .«يب هَّبْسَتَي آل : لاق وأ ٌرَّوّصَتَي ال ناطْيَشلا

 . )١١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 . حرشلا قبس : حرشلا

 ْنَع ؛ يجشألا كلام يِبأ نع « ةقيلخ نب فل اَنكَدَح : لاق « ةي اتئدح -
 ب
 ل 1 أ

 r ا ل 00
- 

 هلع هلا يلم "يلا نع يور دقو ل لا ىلع یل بحسم نم
 نب ورع تر: ةفيلخ نب كا لاك لوقي رجح نب يلع تْعِمَس ثيِداَحَأ َملَسَو

 احا داور. رص الغ انأو ملستو ةبلع هللا ىل ىلا باص تبر
 . (ىذمرتلاو

 . ميشأ نب ب « قراط نب دعس « ىعجشألا كلام وبأ : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 ىسومو « كلام نب سنأو « ىفوأ يبأ نب هللا دبعو « هيبأ'نع ىور . قودص ىفوك

 . شارح نب ىعبرو « ىعجشألا مزاح يبأو « ةحلط نب
 مرا قست حرشلا

۳۹۴ 



 2 ها

 عن ميو ركل دلع َلاَق « دعس نب وه ةي اَنئَدَح اح -8

 : لوق ةريره اأ حمس هلآ بأ a لاق بْيَلک

 نِإَف ىنآَر دقق ٍماَنَمْلا ىف ینآر نم : مَلَسَو هلع هللا ىلص هللا َلوُسَر لاق
 ترک ذف « ُهْثيَأَر دق : ْتْلَقَف « سابع َنْبا هب ات تْثّدَحف : يبأ لاق ىنمعب ال َناَطِتلا

 : هاور) . ُهُهبشُي ناك ُهَلِإ : سابع نبا لاق . هب هش : تقف يلع نب َنَسَحْلا

 . ((دهاوشب حيحص) ىذمرتلاو « دمحأ

 . )١5( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت.

 هصخشب روصتي ل ا ي لوسرلا ةيؤر : حرشلا
 هي يبنلا ىأر هنأ هض نيام وب هب دل يبات بارت كالا ميركلا

 نب نسحلا « معن : سابع نبا لاقف « ف ىلع نب نسحلا هبشي و هنأو مانملا ىف
 . 5 هب سانلا هبشأ ىلع

 ام ِة هللا لوسر هبشأ نسحلا نإ » : 5# بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا لاق : ةدئاف

 . « كلذ لفسأ ناك ام 85 يبنلا هبشأ نيسحلا نإو « سأرلا ىلإ ردصلا نيب

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . و يبنلا ىأر ىذلا ىعباتلل سابع نبا قيدصتو اًمانم ةيؤرلا عووقو -
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 الاف «رَمُعَج نب دمَحمَو « يع يبأ نبإ انَدَح : لاَ « راب نب دمحم اَنئَدَح لح - ۰

 َفِحاَصَمْلا بكي اكو - يسراقلا َديِزَي ْنَع « ةليِمَج يبأ نب فوع اَنْكَدَح :

 : لاق

 00 لاق سابع نبا َنَمز مالا ىف َمَلَسَو هيلع هللا یلص بلا ثأر

 نإ : سابع نا َلاقف « مَا ىف مسو هلع هللا ىّلص هّللا َلوُسَر أر يأ : سابع

 ا « يب بشي نأ ٌعيطَتسَي ال نطيل نإ : لوق ناک هللا َلوُسَر

 ع مع : لاق ؟ مولا ىف ُهَتْيَأَر يذلا َلُجّرلا اذه تعنت نأ ٌعيطتنمت له < ‹ ينآر ذقف

۳۹٤ 



 :يتيَعْلا لَحْكأ , ضيا ىلإ ُرَمْسُأ ُهُمْحَلَو ةملسج <« نيلْجَرلا نيب الجر كَل تل

 ف , هذه ىلإ هذه نا هحل ْتَألَم « هْجَوْلا رئاود ليمج < كحضلا ْنَسَح
 و

ir o 

 ول : سابع نبا لاَقف تَنلا اذه َعَم ناك ام يرذأ الر : ٌفْوَع لاق  ُهَرْخئ ْنَألَم
00100 

 ا قرف كنت نأ تیب ق ةنيار
 ل ل او

 ديزي نم مق وهو ‹ زمره نب ديزي : وه يسراقلا E ىسيع وبأ لا
 كرذي ْمَل يارا ديِزَيو « ثيِداَحَأ سابع نبا نع ؛ « يسرافلا ديزي یورو « يشار

 ت م 7

 ديزيو « ٍكِلاَم نب سا ْنَع يوري وهو « يِشاقرلا ناب ن ديزي وهو « سابع ن

 ی ل نا ترتب نعل لأ ونحو یا رلا دنر و نع رافلا
 . (ىذمرتلاو « دمحأ : هاور) . يبارغعألا ٌفْوَع

 هل « ىلاوملا نم « ىعبات « ىندملا زمره نب ديزي : وه : ثيدحلا ىوار ةمجرت
 . (ه١٠٠) ةنس ىلإ شاع « دواد ىبأو ىئاسنلاو ملسم ىف ثيداحأ

 : تادرفملا ىناعم

 . ةرمح : رمسأ . هقنع : هرحذ . فصت : تعنت

 هن سابع نب هللا دبعل كلذ ركذف مانملا ىف هَ هللا لوسر ىعباتلا ىأر : حرشلا

 برشم ضيبأ ‹ (نيلجر نيب) ًالدتعم ًالجر تيأر : ىعباتلا لاقف هفصي نأ هلأسف
 ‹ (ةماستبا) توص ريغ نم هكحض « لحك عضو ريغ نم نينيعلا لحكأ « ةرمحب
 نكل « فوع هركذ ام اذه « نينذألا نيب ام ألم هتيحل رعش « ةنسح ههجو فارطأ

 لوسر تفضو كنإ + ىمناتلا-ىسرافلا ديريل: سابع نبا لاقف اهن افاضوأ كانه
 . ةظقيلا ىف هارت كنأك ةي هللا

2 
 رے ےس

 : لاق ٍليمش نب رضَنل ع
 دی 5

KEع  

 ل « يخل مس نب ناَميَلس دوا وب دح ٤١١“ 1
 4 ده

 . ََداَتَق نم ربكأ ا يبارعألا فوع لاق
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 اق دعس دْغَس نب ميِهكربإ نب بوق اتد : لاق « دايز يبأ ن : هللا دبع اَنكَدَح -5
 ؛ ملم ىبأ لاق“ لاَ مَع ْنَع « ُيِرْهُرلا باهش نبا يخأ نبا اَنكَدَح :
 ظ : َهداَتَق وبأ

 ىأر ْدَقَف _ مولا ىف ينعي  ينآر ْنَم : مْلَسَو هلع هللا ىّلَص هللا لوُصَر لاق

 . (ىذمرتلاو « دمحأو « ملسمو « ىراخبلا : هاور) . (َّقَحْلا

 . )۲٠١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . لطابلا دض : قحلا

 الو اهيف مهو ال ةحيحصلا ةيؤرلا ىأر دقف هب هللا لوسر ىأر نم : حرشلا

 . بذلك

e 

 : لاق دسأ نب ىلعم اتد لاق يِمرادلا نَمْحَرلا دبع نب هللا دبع اَئَدَح لح - ۳

 : سْنَأ نع « تبا اتئدح : لاق « راتخملا نب زيزعلا دبع اتدح

 نإ « ىنآَر دقق مانَمْلا ىف ينآر نم: لاق َملَسَو يلع هللا ىّلَص هللا لوم نأ,

 .«ةّوُبتلا نم اءزج نعرو ةئس نم ءزُج نمْؤُمْلا اَيْوُرَو : لاقو يب لّيحَتي ال ناَطيَشلا
 . (ىذمرتلاو « دمحأو « ملسمو « ىراخبلا : هاور)

 . )١( مقر ثيدحلاب هل ةمجرتلا تقبس : ثيدحلا ىوار ةمجرت

 : تادرفملا ىناعم

 . ةلصخ : ءزج .. نيحلاصلا ةيؤر : نمؤملا ايؤر

 . تارشبملا ىهو ةوبنلا نم ىقب ام دارملا : ةوبنلا

 ناطيشلا نأو « اهيف كش ال قح مانملا ىف هتيؤر نأ يَ هللا لوسر ربخي ب :حرشلا

 الإ ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتنا دعب قبي مل هنأ ركذ مث « ميركلا هصخشب روصتي ال

 مو



 هذه تناك كلذل « قح ايؤر ىهف ةحلاصلا ةنمؤملا وأ نمؤملا ةيؤر ىهو تارشبملا

 . ةوبنلا نم اءزجو ةلصخ تارشبملا

 ديدحتلا سيل دارملا : ليق «نيعبرأو ةتس» ثيدحلا ىف ددعلا ركذ : ةدئاف

 ناكو « ةنس نورشعو ثالث ىحولا نمز نأل : ليقو « ةرثكلا دارملا لب رصحلاو

 . ةنس نوعبرأ ىحولا لبق ةرتفلاو ‹ اهنم رهشأ ةتس ةحلاصلا ايؤرلاب
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 + كرابملا نب هللا دبع لاف : لوقي يبأ تحمست لاق ىلع نب دمحم انا -+ 4

 . ((حيحص رثأ) ىذمرتلا : هاور) .«رثألاب َكِيَلَعَف ءاضقلاب َتيلعْبا اذِإ»

 ءءالولاب ىلظنحلا حضاو نب كرابملا نب هللا دبع : وه : ثيدجحلا ىوار ةمجرت
 « رجاتلا دهاجملا « مالسإلا خيش « ظفاحلا : نمحرلا دبع وبأ ىزورملا « ىميمتلا
 : ارجاتو اًدبهاجمو اًجاح « رافسألا ىف هرمع ىنفأ « تالحرلاو فيناصتلا بحاص

 «ءاخسلاو « ةعاجشلاو « سانا مايأو « ةيبرعلاو « هقفلاو «ثيدحلا عمجو

 وزغ نم اًفرصنم (تارفلا ىلع) تيهب تامو « ناسارخ ناكس نم ناك « ةراجتلاو
 اناس رج وم علب ايل اجا لاقي . ةئامو نينامثو ىدحإ ةنس مورلا

 . ءاملعلا ديس مويلا تام

 : تادرفملا ىناعم

 . سانلا نيب مكحلا : ءاضقلا . تربتخا : تيلتبا

 . نيدشارلا ءافلخلاو ويي لوسرلاب ءادتقالا : رثألا

 سانلا نيب تاعزانملا ضفل ءاضقلاب كالتباو ىلاعت هللا كنحتما اذإ : حرشلا

 لوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكب كيلعف « لدعلا رشنو ملظلا عفرل مهرومأ ىف مكحلاو

 ىف رظنت نأ كيلع مث « ىلاعت هللا مكح نايبل نايساسألا ناردصملا امهف وي هللا

 مهفلا باحصأو ةقيقحلا لهأ مهف ل ىلعو نامثعو رمعو ركب ىبأ لاوقأو مكح
 ,نسح مهل تمتو « ىحولا لوزن اودهاش مهنأل ؛ زك هللا لوسر نع حيحصلا
 . ةبحصلا
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 « ةرثكب طورشلا هيف رفاوتت نم دجو نإ « ةيافك ضرف : ءاضقلا مكح : ةدئاف

 . هقح ىف نيع ضرف مكحلا راص دقف طقف دحاو صخش ريغ دجوي مل اذإ امأ

¥ * * 

 ر

 ا « لْيَمش نب رضا اَنئَدَح : لاف ىلع ب یف 12 -ع6١

 : َلاَق َنيِريِس نبا نع«
 .(ىنمرتلاو « ملسم : هاور).«مكتيد نودا مَع اوُرُظلاَف « نيد ُثيدَحْلا اذه

 ش ا ا و .

 متهي ىتح رثألا 18 ةيدمحملا لئاعلا هباتك ىذمرتلا مامإلا متخ : حرشلا

 ىوقو حض امب ذخأيف + لاجرلاو دنسلاو ةياورلا قدض ىرحتيو « ةنسلاب ناسنإلا
 وهف « هب لمعيو هب نيدتي نيد ثيدحلا نأ ركذو « هيف نعط امو فعض ام كرتيو

 يب يل يح بح نأ انيلعف « مولعلا مظعأ نم

 : ثيدحلا نم دافتسيام

 . صوصخملا نفلا لهأ تاقثلا هلاجر نم ملعلا ذخؤي نأ دبال ١ ١-

 . عدبلاو قسفلاو غيزلا لهأ نم ملعلا ذخؤي ال -؟

 . ةدمتعملا اهرداصم نم ةحيحصلا ةمولعملا ليصوت ىلع مالسإلا صرح ٣-

* * * 

e فْوَع نبا اٿ 

 ه١١٤٠ ةنس ةدعقلا ىذ رهش نم رشع كلاثلا« كرابملا دحألا ةليل حرشلا مت

 نوكي نأو ‹ لوبقلا هقزري نأو ‹ ميركلا ههجول اصلناخ نوكي نأ ىلاعت هللا لأسأو
 . نيمآ .a ةمايقلا موي نيملسملا ةماعلو ىخياشملو ىلهألو ىل اعيفش

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انالومو انديس ىلع هللا لصو

۳۹۸ 



 حراشلاب ةصاخلا ةيتاذلا ةريسلا

 . ىسوم دماح لماكلا ماشه : مسالا
 ؛ ةنيرعلا رض ةيروهمج-ازدش دليلا ناكه

 . م۱۹۷۲//٤ : داليملا خيرات

 . تنبو نادلو « ءانبأ ةثالث هلو جوزتم : ةيعامتجالا ةلاحلا

 . رهزألا ةعماج / م155١ نوناقو ةعيرش سناسيل : ىملعلا لهؤملا

 . ةرهاقلا  رهاظلا - سربيب رهاظلا عماج بيطخو مامإ : ةفيظولا

 ١ | : هخويش مهأ نم
 رهزألا عماجلا خيش) هللا همحر ىودعلا قداص ليعامسإ / خيشلا ةليضف ١-

 .(قبسالا

 تاساردلا ةيلكب ذاتسألا) هللا همحر ليعامسإ ركب دمحم / روتكدلا ةليضف “۲

 . (رهزألا ةعماج/ ةيمالسإلا
 . (ةيرصملا رايدلا ىتفم) ةعمج ىلع / روتكدلا ةليضف ٣-

 . (ثاريملا ملع) خيشلا فسوي ىنيسحلا / روتكدلا - ٤

 . (ثيدح) ىدنبشقنلا دارم / خيشلا ةليضف -ه

 .: هتافلؤم

 . رشبلا ديس ةريس ىف رصتخملا ١.

 . ةيمالسإلا بادآلا ىف ةيهلإلا حنملا .؟

 . ءايبنألا صصق ىف ءابنألا ةصالخ .۳
 . مايصلاو ةاكزلا ماكحأ ىف مانألا ةياده .5

 . ديحوتلا ملع ىف ديفملا زجوملا ٥.
 . ةالصلاو ةراهطلا ماكحأ ىف ةاجنلا ليبس .1

 . ةيحضألا ماكحأ ىف ةيربلا داعسإ .۷

 . ةيوونلا نيعبرألا حرش ةيدمحملا راونألا ۸

 . ةيدمحملا لئامشلا حرشب ةينسلا تاقارشإلا 4
 ےس

 . [عبطلا تحت] عاجش ىبأ نتم حرشب عاتمإلا . 3
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 ملعلا

 ...ىلهابلا ةمامأ وبأ
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00000 

 00 ا ا

 غ0 ا ا ا ا
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 هوو ااا و مم مفف

 0000 اا اا ا
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 مقر

 ثيدحلا

 ا ب ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا

 او SRDS رش ا ل ماوعلا نب ريبزلا
 N 00 ديزي نب بئاسلا

 ۲۹ RSS AS ديوس نب ديرشلا

 E و ساو بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا

 VE SSNS OSA ةبعش نب ةريغملا

 N عسا واف ا ةريس نو :لاونلا
 VOT ODESSA و وجال دوما منو د جمد ريشب نب نامعنلا

 AN ا N رذنملا مأ

 ا ا ا 1 ز1 1 ةملش مأ

 TAS ea aed بلاط يبأ تنب ئناه مأ

 ذل OSES ما جلا و و نما كلام نب سنأ

 TE sv بيصحلا نب ةديرب

 E e .....هللا دبع نب ةمامث
 0 ا o هش اج
 N ARRAS هللا دبع نب رباج

 E OE OTE) رمع نب هللا دبع نب رباج

 ATT 0007 يدع نب معطم نب ريبج

 IE ااا هللا دبع نب ريزج

 ET one ىلجبلا نايفس نب هللا دبع نب بدنج

 EF ASAS ناميلا نب ةفيذح
 IN oa علا كم ام قيال ممل رباج نب ميكح

 ل O aS ي ةصفح ةديسلا
 ل ع 1 1 1 1 141 E EE ةلظنح نب لفغد

 ماد GE o ةيراصنألا ةثيمر

 ا 00 aS تباث نب دیز

 00000000 ىنهجلا دلاخ نب دنيز
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 رداصملا سرهف

 ١- ريثألا نبا  ةباغلا دسأ .

 . ىمتيهلا رجح نبا  لئامشلا مهف ىلإ لئاسولا فرشأ -۲

 . ينالقسعلا رجح نب ا - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا -'7

 . ىلكرزلا  مالعألا -
 . بيطخلا ىنيبرشلا  عانقإلا ه٥

 . ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا -5

 :.فودتلا نسخلا نأ ةيوبنلا ةزيسلا ¥

 . دعس فوءرلا دبع هط خيشلا  ةيوفطصملا لئاصخلاو ةيدمحملا لئامشلا -

 ٩- دعس نبا  ىربكلا تاقبطلا .

 ١ - ىطويسلا  ىربكلا صئاصخلا .

 ١- مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا .

 يناربطلا - ريغصلا « طسوألا « ريبكلا مجعملا - ۲

 ٣- ىروجيبلا ميهاربإ مامإلا  ةيدمحملا لئامشلا حرش ةيندللا بهاوملا .
 ٤ - لمجلا ناميلس خيشلا  ةيذمرتلا لئامشلا حرشب ةيدمحملا بهاوملا .

 ١5- ئراقلا ىلع الملا - لئامشلا حرش ىف لئاسولا عمج . .

 ١ - ةرهز وبأ دمحم خيشلا  نييبنلا متاخ .

 ١- ينيوزقلا ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ  هجام نبا ننس .

 . يناتسجسلا يدزألا ورمع نب دادش نب ثعشألا نب ناميلس  دواد ىبأ ننس -4

 كاحضلا نب ىسوم نب ةرّوّس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ - ىذمرتلا ننس -4
 5 ش ش ش . « يذمرتلا

 . يقهيبلا ركب وبأ ىسوم نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ  ىربكلا يقهيبلا ننس -
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  -1١يئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ - ىئاستلا ننس .

 . يبهذلا - ءالبنلا مالعأ ريس -

 . ىرصملا ىوانملا فوءرلا دبع مامإلا - لئامشلا حرش -7

 يميمتلا متاح وبأ نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم  نابح نبا حيحص -4

 . يناتسجسلا

 . يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ - ىراخبلا حيحص -"

 . يروباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ  ملسم حيحص -5

 . نقلملا نبا - ةي لوسرلا صئاصخ ىف لوسلا ةياغ -۷
 . ىطوبلا ناضمر ديعس دمحم - ةريسلا هقف -

 . عاجش ىبأل - بيرقتلاو ةياغلا نتم -

 . ىبونرشلا ديجملا دبع حرش  ةيدمحملا لئامشلا رصتخم -

 ١- ينابيشلا دسأ نب لاله نب لبنح نب دمحم نب دمحأ هللادبع وبأ  دمحأ دنسم .

 . ناكلخ نبا  نايعألا تايفو -۲



 0[')ذ11110101 01010108 ىذمرتلا مامإلاب فيرعتلا

 TOES SESE SEEDS رشبلا دیس ةريس یف رصتخملا باتك

 ١- مسوي هللا ىَلص هللا لوس قلَخ يف ءاج ام باب 2000 2

 OSS هربنا مناخ ىف َءاج ام ا ~۲

 باب -؟ ل
 ر

 eee pesos ملسو هيلع هلا ىلَص هلا لوسَر رْغَش ىف ءاَج ام

 25000 مسوي هللا ىَلص هللا لوسر ٍلجَرَت ىف ءاج ام باپ -4
 سمس ماس

ese مسو يلع هللا ىَلص هللا لوس بش یف َءاَج ام باپ -٥ 

 ی

 ١- ز زز مسو يلع هللا ىَلص للا وسر بضخ یف ًءاج ام باب 1 1 11

 E ملسَو يلع هللا ىلص هللا لوسر لخك ىف ًءاج ام باپ ۷

 لووول مم ووووممموفففو مسو لع هللا ىَلص هللا لوس سابل ىف ءاج ام با “۸

 111111 وف مسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر ٍشْيَع ىف ًءاج ام پاب - ۹

 و
 م

 ٠١- مسو هيلع هللا یلص هللا لوسر فخ یف َءاَج ام باب 121111111111111

ea N 
 ا مسو ِهْيََع هللا ىَلَص هللا لوسر متاح ركذ ىف َءاَج ام باب -5 م م

 يسار لكك ناك المر كافل ىلع سانا اان تانك
 56 مسو هيلع هللا ىَلَص هللا لوسر فيس فص ىف اج ام باب - م ما

 522 مُلَسَو ِهْيَلع هللا ىَلَص هللا لوسر عر ةَفِص ىف َءاَج ام باب 8

 ٦- مسو هلع هللا ىلص هللا لوس ٍرفِْم ةفص ىف ًءاج ام باب 0
 نس

 eee مسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ةماَمِع ىف َءاَج ام باپ -۷
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 511111 مسو « لع هللا یلص ۾ هللا لوس ة ةيشم یف ءاج

 و د

 232111111107 ملسَو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر فَ ىف َءاَج

 e ملَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوس ةسلج ىف ءاَج

 .r مل هيلع هللا ىلَص هللا لوسَر أكف ىف ءاَج

 ا مسو هيلع هللا ىلص هللا وسر كنا ىف َءاَج

 e مسو هيَ هللا ىلص هللا لوسر ٍلكأ ةفيص ىف َءاج اَم باب

 N ملَسَ بلع هللا ىلص هللا لوسر زبخ ةفيص ىف ءاج ام باپ
 و

 ر ےس

 SR مسو هلع هللا ىَلص هللا لوسر اإ ةفبص ىف َءاج ام باب
00 

 دنع لسو هيلع هللا ىَلَص هللا لوسر ٍءوضو ةفص ىف َءاَج ام باب
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 0 SKE مسو ۾ هيلع هللا ىلص هللا لوسر حدف ىف ءاج م باپ -

 E مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةهكاف ىف َءاَج ام باب

 2211106 ملَسَو هلع هللا ىلص هللا لوسر بارش ةفص ىف َءاَج ام ب باب

 ر

 ض5 مسوي هللا ىلص هللا لوس برش ةَفص ىف َءاَج ا

 لسو 4 هْيَلَع هللا لص د هللا ل وسر رطح ا
E 

 0 مسو هيلع هللا یلص للا لوُسَر ملك ناك فيك باب

 E مسو وح هللا یلص هللا لوس كيف یف اَ ام باب 00
 ر اط

 ade ملسَو لع هللا ىلص هللا لوسر حاز قص ىف اج ام باپ

 ىف مسو ِهْيَلَع هللا ىلص هللا لوسر مالك ةّفِص ىف َءاَج ام باب

 00 ا ا ا

 00 مس يلع هللا ىلص هللا لوس رازإ ةقيص ىف اج ام

١7١ 

١ 

1Yo 

1A۳ 

۲1۰ 

۲۱٦ 

۲۱ 

۲۹ 

Yo 



TE < ٍرمَسلا ىف ملَسَو هيلع هللا یلص هلا لوسر مالك ىف ءاَج ام باپ - TA 

 TOV esa مسو هيلع هللا لص هللا لوس موت ىف ءاج اَم باپ ~۳۹

 OV aa َمَلسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص هللا لوسر ِةَداَبِع ىف َءاَج ام باپ ٠-

 TYA 0 1000171 1 0 ىَحضلا الص باب ١-

EFتبل ىف عْوطُتلا ٍةالَص باب  AE ASAR RR 

 AT ss مسو هلع هللا لص وللا لور موت یف ءاج ام باپ -4*

 .IN eit مَلَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوس ةءارق ىف ءاَج اَم باپ -5

 Ac 0 00 0 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ِءاَكب ىف ءاَج اَم باپ -

 YE tei ملَسَو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر شارف ىف ءاَج اَم باب - 4

 نضال os ملَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسَر ضان ىف َءاج اَم باپ -

 E aS ملَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوس قلخ ىف ءاَج ام باب -۸

 OT ا مسو هيلع هللا ىَلَص هللا لوس ِاَيح ىف ءاج اَم باب -8

 TE ie مسو يلع هللا ىلص هللا لوس ةماَجِح ىف ءاج ام باپ - 0٠

 FON a ملَسَو هلع هللا ىلص هللا لرسر ِءاَمْسَأ ىف َءاج ام : ناي دا

 SE aa مسو هيلع هللا ىَلص ينا شيع ىف َءَج ام : باب -ه
~oسلو مسو د هيلع هللا یلص ؛ هللا لوس نس ىف ءاج اه : تا  

 TYE ,ملَسو يلع هللا ىَلص هللا لوس او ىف َءاَج ام: باپ -

 TAN 0000000 مَلَسَو يلع هللا یلص هذلا لوسر ثاريم ىف ًءاج ام: باپ - ده

 ۳۹۲ ...مانملا ىف ْمَلَسَو ِْيلَع هللا ىَلَص هللا لوس ةيؤر ىف ءاَج ام : باب -
 FA eA حرا ثلاب ةصاخلا ةيتاذلا ةريسلا

Eسدس ومب  E OR RESEN 

 ين a ma N د ا كرت
 Ce SAE SS Sa تاعوضوملا س رهن


